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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการ  

ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

อย่างมคีุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค      

ที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีสว่นร่วมในการด าเนินการด้วย 

  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม

และสนับสนุนให้การจัดการศกึษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี ้ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

และการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการศกึษาแห่งชาติดว้ย 

  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ

เช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผดิชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

 ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ 

 ภำรกิจ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นหน่วยงานก ากับ ดูแล 

สนับสนุนส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและบุคคล

ต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐาน

การศึกษา จ ึง เป ็น เสมือนหน่วยอ านวยความสะดวกให้กับสถานศึกษาและหน่วยงาน             

จัดการศึกษาอื่น ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการ

ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม โดยด าเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 (1) ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อวางรากฐานชีวิตและเตรียมเด็ก อายุ 4–6 ปี ให้มี

ความพรอ้มทั้งรา่งกายและจติใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการอยู่รว่มกันในสังคม 
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 (2) ระดับการศกึษาภาคบังคับ (เด็กอายุย่างปีที่ 7-16) 

  (2.1) ระดับประถมศึกษา เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรยีนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ทั้งด้านคุณธรรม จรยิธรรม ความรูค้วามสามารถขั้นพืน้ฐาน ใช้เวลาเรยีน 6 ปี  

      (2.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ให้รู้ความต้องการ ความสนใจ ความถนัดด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามวัย ใช้เวลาเรยีน 3 ปี 

 (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มุ่งส่งเสริม

ผู้เรียนตามความถนัดความสนใจเพื่อเป็นพื้นฐาน ส าหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และทักษะทางสังคม ใช้เวลาเรยีน 3 ปี 
 

อ ำนำจหน้ำที่    

  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำ พ.ศ. 2560 

 ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระ

ทรวงศกึษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 

           1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้

สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และความตอ้งการของท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน

ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 

รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณของหนว่ยงานดังกล่าว 

 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

   4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานและในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   5. ศกึษา วิเคราะห ์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศกึษา 
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 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศกึษา 

 9. ด าเนนิการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศกึษาเขตพื้นที่

การศกึษา 

 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ

คณะท างานด้านการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 12. ปฏิบัติงานรว่มกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

กำรบริหำรงำน  

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นผู้บังคับบัญชา

และผู้บริหารสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (ม.37 พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546, ม.24 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547) จัดโครงสร้างออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ 

ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่     

7 กันยายน พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 

1) กลุ่มอ านวยการ 

2) กลุ่มนโยบายและแผน 

3) กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

4) กลุ่มบริหารงานบุคคล  

5) กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

6) กลุ่มสง่เสริมการจัดการศกึษา 

   7) หน่วยตรวจสอบภายใน 

8) กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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  สภำพทั่วไป 
 

พื้นที่รับผิดชอบและที่ตั้งส ำนักงำน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ที ่8         ถนน

เศรษฐกิจ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม         

ทั้งจังหวัดประกอบด้วย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว   

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

   -  ทิศเหนอื ตดิจังหวัดนครปฐม 

   -  ทิศตะวันออก ติดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ 

   -  ทิศตะวันตก ติดจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี 

   -  ทิศใต้ ติดอ่าวไทย 

เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35  

(ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร 
 

แผนที่จังหวัดสมุทรสำคร 

แสดงจุดที่ตั้งโรงเรยีน สังกัด สพป.สมุทรสำคร ตำมกำรแบงเขตพื้นที่อ ำเภอและต ำบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อ.กระทุ่มแบน 

อ.เมืองฯ 
อ.บ้านแพ้ว 
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ประชำกรและกำรปกครองของจังหวัด 

  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท  

กึ่งเมอืง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและ 

สายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วนประชากรในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริม

แม่น้ า ล าคลอง ประชากรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชือ้สายรามัญ ประชากร 

(ตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมการปกครอง เดือนมีนาคม 2563) มีจ านวนรวม 586,205 คน 

ความหนาแน่นเท่ากับ 673 คนต่อตารางกิโลเมตร อ าเภอที่ประชากรมากที่สุดคือ อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร รองลงมาคืออ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว  
 

ตำรำง 1 : เขตกำรปกครองพื้นที่และประชำกร 

อ ำเภอ 
เขตกำรปกครอง : จ ำนวน พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

ประชำกร 

:คน 

ควำมหนำแน่น

ประชำกร : ตร.กม. ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต 

เมอืงสมุทรสาคร 18 116 5 12 492.040 303,867     618 

กระทุ่มแบน 10 76 4 6 135.760 181,866 1,340 

บ้านแพ้ว 12 98 3 7 245.031 100,472    410 

รวม 40 290 12 25 872.831 586,205    673 

                                                                           ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมการปกครอง, มีนาคม 2563 
 

ตำรำง 2 : จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร 

อ ำเภอ อบจ. 
เทศบำล 

อบต. รวมทั้งสิ้น 
นคร เมอืง ต ำบล รวม 

เมอืงสมุทรสาคร 1 1 - 4 5 12 17 

กระทุ่มแบน - 1 1 2 4 6 10 

บ้านแพ้ว - - - 3 3 7 10 

รวม 1 2 1 9 12 25 37 
                                                                                    ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร สิงหาคม 2563 
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สภำพภูมิประเทศ 

  จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเลสูงจาก

ระดับน้ าทะเลประมาณ 100 – 200 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของจังหวัด ไหลคดเคี้ยว

ตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่

ตอนบนในเขตอ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีโครงข่าย

แม่น้ าล าคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืช

นานาชนิดและบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พืน้ที่ตอนล่างของจังหวัดในเขต

อ าเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมง

ทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝัง่และท านาเกลือ สว่นที่อยู่ถัดไปมีการพัฒนาพื้นที่ ขุดคลอง เพื่อน าน้ าจืด 

มาท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิด เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและ  

ที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร    
 

สภำพเศรษฐกิจ 

  จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทางด้านการอุตสาหกรรม

การประมงและการเกษตร จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจ าปี 2557 ของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจ

โดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวจากปีก่อน จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัด 1 ใน 10 ของ

ประเทศ ที่มมีูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมา 

  ในปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 

Product) เท่ากับ 398,104 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.5 ของผลิตภัณฑม์วลรวมของประเทศไทย 

และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per capita) เท่ากับ 411,326.16 บาท/คน/ปี 

จัดอยู่ในล าดับที่ 7 ของประเทศ  

    1) ด้ำนอุตสำหกรรม 

    จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรม เนื่องจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและ

รวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน จึงมี

ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512–2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใน

พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 5,916 แห่ง เงินลงทุน 267,319 ล้านบาท จ านวนการจ้าง

แรงงาน 342,273 คน 
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  2) ด้ำนกำรเกษตร  

         จังหวัดสมุทรสาครเป็นพืน้ที่ราบลุ่มสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1-2 เมตร มี

แม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ จากทางด้านเหนือไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร มีคลองชลประทานจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เพื่อการคมนาคมและเพื่อการ

ชลประทาน ท าให้การใชท้ี่ดนิครึ่งหนึ่งของจังหวัดเหมาะสมกับการท าการเกษตรกรรม 

      ปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทั้งหมด 545 ,216 ไร่ ท าการเกษตร 

จ านวน 143,209.59 ไร่ จ านวนเกษตรกร  13,738 ราย ท าให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกไม้

ผลและพืชผักนานาชนิด ส่วนการปลูกข้าวจะมีทั้งนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ยังมี

การปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก ซึ่งเกษตรกรได้มีการ

พัฒนาสายพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะท าให้ผลผลติทางการเกษตรของจังหวัด มีคุณภาพสูง

เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 3) ด้ำนกำรประมง              

       จังหวัดสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตรจึงมีการประกอบอาชีพ

ท าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตจากการประมงทะเล ส่วนใหญ่ได้รับ

จากแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเล

ด้านประเทศเวียดนาม ประกอบกับชาวประมงสมุทรสาคร มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพ

แสวงหาเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ ท าให้สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก 

นอกจากนี ้ยังได้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย โดยมีเรอืประมงทะเล ที่เป็นเรอืบรรทุกหอ้งเย็นขน

ถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ที่ไปร่วมท าการประมงในน่านน้ าต่างประเทศ ซึ่งวัตถุดิบที่จับได้จะเป็นปลาชนิด

ต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหมึก โดยเรอืบรรทุกขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า(เรอืแม่) จะน าสินค้า

สัตว์น้ ากลับขึน้ฝัง่ โดยมีท่าเทียบเรอืและรถตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนแพปลาจ านวนมากรองรับ 

      ด้วยศักยภาพในการท าการประมงของชาวประมงสมุทรสาครดังกล่าว ส่งผลให้

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งธุรกิจการประมงขนาดใหญ่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งการท าประมงทะเล การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า 

สินค้าประมงทะเลที่ส าคัญของประเทศโดยมีสะพานปลา 3 แห่ง (สะพานปลาเทศบาล/สมุทรสาคร, 

ตลาดทะเลไทย) เป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสินค้าสัตว์น้ าของผูท้ าการประมงและผูค้้าสัตว์น้ า  
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  4) แรงงำน  

          ในปี 2562 จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 

888,843 คน ส่วนใหญ่อยู่ในก าลังแรงงานร้อยละ 79.31 (704,934 คน) และก าลังแรงงานส่วนใหญ่

อยู่นอกภาคเกษตรกรรมรอ้ยละ 89.79 (632,949 คน)  

         แรงงำนต่ำงด้ำว 

   จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย 

โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล กิจการต่อเนื่องประมงทะเล จึงมีความต้องการแรงงานต่างด้าวมา

ทดแทน ปัจจุบันมีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั้งสิ้น 239,752 คน (ข้อมูลส านัก

บริหารแรงงานต่างด้าว พ.ย.63)  “ประชากรแฝง” เกือบเท่าๆ กับประชากรทั้งจังหวัด (ข้อมูลแผนพัฒนา

จังหวัดสมุทรสาคร 2563) 

        แรงงานที่มีจ านวนมากเหล่านี้มีผู้ติดตามเข้ามาด้วย ส่งผลต่อสภาพและกระบวน

การจัดการศกึษาของเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นอย่างมาก ทั้ง     การจัดการ

ปัจจัย ทรัพยากร และการอยู่รว่มกันในสังคม 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

ด้ำนปรมิำณทำงกำรศึกษำ 

 สถำนศึกษำ  102   แห่ง 

 นักเรยีน     37,478   คน 

 ห้องเรยีน   1,523   ห้อง 

                                                                                                      (ข้อมูล DMC  ณ 20 กรกฎาคม 2563) 

 บุคลำกร   2,513   อัตรำ 

  ข้าราชการในส านักงาน (71 อัตรา) 

      - ผู้บรหิารการศึกษา            3   อัตรา 

     - บุคลากรทางการศึกษา 38ค (1)              19   อัตรา 

      - บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)         49   อัตรา 

  ข้าราชการครูในสถานศึกษา (2,015 อัตรา)      

     - ผู้บรหิารสถานศึกษา                                   102  อัตรา 

   - รองผู้บรหิารสถานศึกษา        60   อัตรา 

   - ครูผูส้อน       1,853  อัตรา 

  ครูอัตราจ้าง (204 อัตรา) 

  - พนักงานราชการ (ครู)           48   อัตรา 

  - ครูรายเดือน แกป้ัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขัน้วิกฤติ              25   อัตรา 

  - ครูวทิยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์                        9   อัตรา 

  - ครูผูท้รงคุณคา่ของแผ่นดิน        18  อัตรา 

  - ครูรายเดือน (งบ อบจ.)                              104   อัตรา 

   อัตราจ้างในส านักงาน (27 อัตรา) 

   - ลูกจ้างประจ า     4   อัตรา 

   - พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร)์             1    อัตรา 

     - พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)             1    อัตรา 

   - พนักงานพิมพ์ดีด            1    อัตรา 

   - อัตราจ้างตามภารกิจ       16  อัตรา 

     - ยาม       2   อัตรา 

   - แม่บา้น       2   อัตรา 
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               อัตราจ้างในสถานศึกษา (196 อัตรา)  

   - พี่เลีย้งเด็กพิการ                 29   อัตรา 

   - ลูกจ้างประจ า                 39  อัตรา 

   - ธุรการ    102 อัตรา 

   - นักการภารโรง                       26  อัตรา 
                                                                                                              (ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล 20  ก.ค. 63) 

 

ตำรำง 3 จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำท่ีเปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับกำรศกึษำ 
จ ำนวน อ ำเภอ 

หมำยเหต ุ
รวม เมืองฯ กระทุ่มแบน บ้ำนแพ้ว 

อนุบาล 1 –  ประถมศึกษา 22 10   5   7  

อนุบาล 2 –  ประถมศึกษา 52 31 10 11  

อนุบาล 3 –  ประถมศึกษา   1  1 - -  

อนุบาล 1 – มัธยมฯ 3   3  2 -   1  

อนุบาล 2 – มัธยมฯ 3  23 10   3 10  

อนุบาล 2 – มัธยมฯ 6  1 -   1 -  

รวม 102 54 19 29  

                                                                    ที่มา : กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ( DMC  20 กรกฎาคม 2563) 
 

 

ตำรำง 4 จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรยีน ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ขนำด 
ปีกำรศกึษำ 

2563 2562 2561 2560 2559 2558 

ขนาดท่ี 1  นร. 1-120 คน 25 26 25 25 21 25 

ขนาดท่ี 2  นร. 121 - 200 คน 26 26 29 28 34 26 

ขนาดท่ี 3  นร. 201 – 300 คน 13 12 10 10 10 15 

ขนาดท่ี 4  นร. 301 – 499 คน 14 13 14 15 14 14 

ขนาดท่ี 5  นร. 500 – 1499 คน 22 24 22 21 19 19 

ขนาดท่ี 6  นร. 1500 – 2499 คน 2 2 3 4 5 5 

ขนาดท่ี 7  นร. 2500 คนขึน้ไป - - - - - - 

รวม 102 103 103 103 103 104 

                                                                                                    ที่มา *ข้อมูล DMC ณ 20 กรกฎาคม 2563 
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ตาราง 5  จ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกขนาดตามเกณฑ์การย้ายของ กคศ. ปี พ.ศ.2563 

ขนาด 
   จ านวน อ าเภอ 

หมายเหตุ 
       รวม เมืองฯ กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว 

เล็ก     นร. 1 - 359 คน 69 35 8 26   

กลาง นร. 360 - 1079 คน 26 16 11 3   

ใหญ่   นร. 1080 – 1679 คน 5 1 - -   

ใหญ่พิเศษ     นร. 1680 ขึ้นไป 2 2 - -   

 รวม 102 54 19 29  

                    ที่มา*  ข้อมูล DMC  ณ 20 กรกฎาคม 2563  
น.สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04109/ว3566 ลว.1 กค.63 

ตำรำง 6 : จ ำนวนนักเรยีนรำยชั้นและห้องเรียนเปรียบเทยีบ ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

ระดับชั้น 
         นักเรียน: ปีการศึกษา          ห้องเรียน : ปีการศึกษา 

      2561            2562          2563           2561            2562            2563 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 504 393 454 27 22 27 
อนุบาล 2 3,293 3,300 3,110 157 159 152 
อนุบาล 3 3,804 3,486 3,411 159 157 159 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 7,601 7,179 6,975 343 338 338 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4,965 4,698 4,432 178 177 173 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4,275 4,737 4,566 171 177 180 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4,326 4,221 4,636 174 168 174 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4,450 4,271 4,147 172 169 167 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4,435 4,383 4,240 172 169 168 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4,419 4,337 4,333 174 171 170 

รวมระดับประถมศึกษา 26,870 26,647 26,354 1,041 1,031 1,032 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1,502 1,455 1,358 48 48 50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1,497 1,395 1,377 51 47 49 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1,248 1,334 1,303 49 51 48 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4,247 4,184 4,038 148 146 147 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 42 48 41 2 2 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 27 34 42 2 2 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 38 27 28 1 2 2 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 107 109 111 5 6 6 

รวมทั้งสิ้น 38,825 38,119 37,478 1,537 1,521 1,523 

                   ที่มา *ข้อมูล DMC ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
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ตำรำง  7 : จ ำนวนนักเรยีนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น 

จ ำนวน 

ร้อยละ สำเหตุ 3 อันดับแรก 
นักเรยีน 

ออก

กลำงคัน 

ก่อนประถม 7,179 - - 1. มีปัญหาครอบครัว 

2. อพยพตามผู้ปกครอง 

3. เจ็บป่วย/อุบัตเิหตุ 

 

 

ป. 1 - 6 26,647 2 0.005 

ม. 1 - 3 4,184 4 0.010 

ม. 4 - 6   109 - - 

รวม 38,119 6 0.015  
              

                                                 ที่มา : กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษา กลุม่สง่เสรมิการศึกษาทางไกลฯ : 30 พ.ค. 2563 
 

ตำรำง 8 : จ ำนวนนักเรยีนในสังกัด จ ำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2563 

สัญชำต ิ
ระดับชัน้ รวม 

ก่อนประถม ประถมฯ ม.ต้น ม.ปลำย จ ำนวน ร้อยละ 

ไทย 6,164 24,484 3,827 106 34,581 92.30 

ต่ำงสัญชำต ิ 811 1,870 211 5 2,897 7.70 

พม่า 496 1,165 123 1 1,785 61.62 

กัมพูชา 35 69 3 - 107 3.69 

ลาว 64 124 4 2 194 6.70 

มาเลเซีย - - - - - 0.00 

ฟิลิปปินส์ - 1 - - 1 0.03 

เกาหลีใต ้ - - - - - 0.00 

จีน - 3 - - 3 0.10 

ปากีสถาน 7 3 - - 10 0.35 

ไมป่รากฏสัญชาต ิ 157 245 7 - 409 14.12 

อื่น ๆ 52 260 74 2 388 13.39 

รวม 6,975 26,354 4,038 111 37,478 100 

                                                                                                   ที่มา : DMC : 20 กรกฎาคม 2563 
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 ตำรำง 9 : นักเรยีนด้อยโอกำส พิกำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2561-2563 

          ประเภท    ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

       2561       2562              2563 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     ไร้/ต่างสัญชาติ 

ป.1-6 1,772 9.85 1,780 10.43 1,870  11.44 

ม.1-3 160 0.89 185 1.08 211  1.29 

ม.4-6 3 0.016 5 0.03 5  0.03 

รวม 1,935 10.75 1,970 11.54 2,086  12.76 

   ด้อยโอกาส 

ป.1-6 12,425 69.08  11,249  65.94 10,545  64.50 

ม.1-3 2,300 12.79 2,156  12.64 2,079  12.72 

ม.4-6 75 0.42 87  0.51 100  0.61 

รวม 14,800 82.29 13,492 79.09 12,724 77.83 

พิการเรียนร่วม 

ป.1-6 1,102 6.13 1,394  8.17 1,332  8.15 

ม.1-3 149 0.83 202  1.18 206  1.26 

ม.4-6 - - -   -   

รวม 1,251 6.96 1,596 9.36 1,538 9.41 

รวมทุกประเภท  17,986 100 17,058 100 16,348 100 
                 ที่มา   : (DMC : 20 กรกฎาคม 2563) , (SET : 20 กรกฎาคม 2563) 

 

   ตำรำง 10 : อัตรำกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรยีนในสังกัด 

จบชั้น 

ปีกำรศกึษำ 2562 

จ ำนวน

นักเรียน 

ศึกษำต่อ ประกอบอำชพี 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป. 6 4,225 4,225 100 - - 

ม.3 1,215 1,172 96.46 43 3.54 

ม.6     27      25 92.59   2 7.41 

รวม 5,497 5,452 99.18 45 0.82 

                                     ที่มา : กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ DMC : 30 พฤษภาคม 2563 
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ตำรำง 11 : จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด จ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒกิำรศึกษำ  

 
สายงาน < ปริญญา 

ปริญญา 
         รวม         หมายเหตุ 

            เกษียณ 30 ก.ย. 63       ตรี    โท          เอก 
 บริหารการศึกษา - - - 2 2 1 
 บริหารสถานศึกษา - - 99 1 100 12 
 การสอน 4 1,269 413 3 1,689 62 
 บุคลากร 38ค (2) - 15 12 - 27 2 
 ศึกษานิเทศก์ 38ค (1) - - 8 2 10 - 

 รวม 4 1,284 532 8 1,828 77 

                                   ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 
 

ตำรำง 12 : ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูในโรงเรยีน (ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.) 

ประเภทสถานศกึษา 
จ านวน  

สถานศึกษา 
ท้ังสิ้น 

จ านวนสถานศกึษา จ านวนครู 

     เกิน  
      เกณฑ์ 

          พอดี 
           เกณฑ์ 

        ขาด  
          เกณฑ์   

         ปฏิบัติ  
          การสอน 

          สนับสนนุ 
           การสอน 

          ขาด -  
           เกนิ + 

ประถมศึกษา     75       25          35        15         1,113        -       -80 

ขยายโอกาสทางการศึกษา     27        8          14         5           656         -       -44 

รวม   102       32          35        36        1,769        -        -124 

                                        ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที 20 กรกฎาคม 2563 
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ตาราง 13  ความขาดแคลนบุคลากรครูสังกัด สพป.สค.(เกณฑ์ ก.ค.ศ.) "สถานศึกษาประถมศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา 
(จ านวน นร.) 

จ านวน 
สถานศึกษา

ทั้งสิ้น 

จ านวนสถานศึกษา จ านวนครู 

เกิน 
เกณฑ์ 

พอดี
เกณฑ์ 

ขาด
เกณฑ์ 

ปฏิบัติ 
การสอน 

สนับสนุน
การสอน 

ขาด -เกิน 
+ 

1 – 40 - - - - - - - 
41 – 60 8 5 3 - 23 0 -1 

61 – 120 17 6 7 4 86 0 -3 

121 – 200 20 2 13 5 156 0 -29 

201 – 300 8 2 5 1 81 0 -7 

301 – 400 5 3 1 1 70 0 -5 

401 – 500 3 0 2 1 54 0 -7 

501 – 1499 12 7 4 1 412 0 -15 

1500 – 2499 2 - - 2 151 0 -13 

2500 ขึ้นไป - - - - - - - 

รวม 75 25 35 15 1,113 0 -80 

                     ที่มา: กลุ่มบริหารงานบคุคล (20 กรกฎาคม  2563) 
 

ตาราง 14   ความขาดแคลนบุคลากรครูสังกัด สพป.สค.(เกณฑ์ ก.ค.ศ.)  
               "สถานศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา" 

ขนาดสถานศึกษา 
(จ านวน นร.) 

จ านวน 
สถานศึกษา

ทั้งสิ้น 

จ านวนสถานศึกษา จ านวนครู 

เกิน 
เกณฑ์ 

พอดี
เกณฑ ์

ขาด
เกณฑ ์

ปฏิบตัิ การ
สอน 

สนับสนุน
การสอน 

ขาด -เกิน 
+ 

1 – 40 - - - - - - - 

41 – 60 - - - - - - - 
61 - 120 - - - - - - - 

121 - 200 6 1 5 - 74 0 -12 

201 - 300 5 - 5 - 72 0 -6 
301 - 400 2 1 1 - 36 0 +3 

401 - 500 4 1 1 2 84 0 -2 

501 - 1499 10 5 2 3 390 0 -27 
1500 - 2499 - - - - - - - 

2500 ขึ้นไป - - - - - - - 

รวม 27 8 14 5 656 0 -44 

                      ที่มา: กลุ่มบริหารงานบคุคล (20 กรกฎาคม 2563) 
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  ตาราง 15  ความขาดแคลนบุคลากรในส านักงาน ตามกรอบโครงสร้าง สพป.สค.  

ท่ี ประเภท 

อัตราก าลัง  ขาดแคลน หมายเหตุ 

ตามกรอบ* คนครอง** 
คน ร้อยละ 

อัตราไม่มี
เงิน ท่ัวไป วิชาการ รวม ท่ัวไป วิชาการ รวม 

1 ผอ./รอง ผอ.สพป. - 3 3 - 1 1 2 66.67 - 

2 กลุ่มอ านวยการ 2 5 7 1 5 6 1 14.29 - 
3 กลุ่มนโยบายและแผน 1 6 7 1 3 4 3 42.86 3 
4 กลุ่มส่งเสรมิทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
- - - - - - - - - 

5 กลุ่มบรหิารงานการเงินสินทรัพย ์ 10*** 10 2 3 5 5 50.00 1 

6 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 2 8 10 - 5 5 5 50.00 4 
7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  1 1 - 1 1 - - - 
8 กลุ่มกฎหมายและคด ี  2 2 - 1 1 1 50.00 1 

9 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2 19 21 - 10 10 11 52.38 2 

10 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 2 5 7 1 4 5 2 28.57 1 

11 หน่วยตรวจสอบภายใน 
- 1 

3 - 1 1 2 66.67 - 
2*** 

 รวม 9 31 
71 5 34 39 32 45.07 12 

  12*** 
                  ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล ณ วันที่ 1 ตุลาคม. 2563 
หมายเหต ุ  
  * กรอบ นบัรวมไม่มีเงิน     
 ** คนครอง รวมที่แขวน 

 *** กรอบ ก าหนดต าแหน่งทั่วไปหรือวชิาการ 
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เขตพ้ืนท่ี จังหวัด ภาค 4 สังกัด ประเทศ

2560 48.65 48.88 47.4 45.29 46.58
2561 57.46 57.77 56.72 54.61 55.90
2562 50.47 50.64 49.82 47.95 49.07

2560 37.32 38.24 37.75 35.55 37.12
2561 37.16 38.22 38.06 35.65 37.50
2562 33.64 34.2 33.29 31.6 32.90

2560 39.89 40.04 39.5 38.13 39.12
2561 39.68 40.34 40.03 38.83 39.93
2562 36.04 36.56 35.85 34.3 35.55

2560 35.27 37.71 37.04 32.73 36.34
2561 37.87 40.43 39.96 35.47 39.24
2562 32.61 35.03 35.03 30.86 34.42

2560 40.28 41.22 40.51 37.93 39.79
2561 43.04 44.19 43.69 41.14 43.14
2562 38.19 39.11 38.5 36.18 37.99

หน่วยงานะดับ
ปี กศ.วิชา

เฉล่ียรวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

  ด้ำนคุณภำพทำงกำรศกึษำ 

ตำรำง  16  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ 

                ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ตำรำง  17  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ 

                  ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ 
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ตาราง  18  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
               ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตำรำง  19  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรยีน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562   

ด้าน ปี กศ. 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขต
พ้ืนที่ 

จังหวัด ภาค 4 สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 

2560 52.57  54.36  55.20  51.94  52.67  

2561 54.72  55.52  55.57  52.73  53.18  

2562 47.15  47.57  48.22  46.00  46.46  

คณิตศาสตร์ 

2560 37.10  37.62  38.81  38.38  37.75  

2561 47.64  48.17  48.94  47.89  47.19  

2562 45.84  45.96  46.76  45.64  44.94  

เฉลี่ยรวม 

2560 44.84  45.99  47.01  45.16  45.21  

2561 51.18  51.85  52.26  50.31  50.19  

2562 46.50  46.77  47.49  45.82  45.70  
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ตำรำง 20  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  

               ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  

ด้าน ปี กศ. 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ จังหวัด ภาค4 สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 

2560 79.10  80.37  77.66  73.34  73.57  

2561 71.89  72.87  71.95  65.70  66.13  

2562 72.28  73.60  73.39  67.49  68.50  

การอ่านรู้เร่ือง 

2560 74.02  75.29  72.19  69.52  69.58  

2561 76.02  76.27  74.58  71.17  71.24  

2562 75.12  76.27  75.58  72.51  72.81  

เฉลี่ยรวม 

2560 76.58  77.85  74.95  71.46  71.60  

2561 73.96  74.57  73.26  68.44  68.69  

2562 73.70  74.93  74.48  70.00  70.66  

 

ตำรำง  21  ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2562 

พัฒนาการ 
จ านวน นร.
ที่รับการ
ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 ด้านร่างกาย 3460 - - - - 3460 100 

 ด้านอารมณ์ 3460 - - 6 0.17 3454 99.83 

 ด้านสังคม 3460 - - 6 0.17 3454 99.83 

 ด้านสติปัญญา 3460 - - 6 0.17 3454 99.83 
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 ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรศกึษำ 
 

ตำรำงที่ 22  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม 

                 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

นโยบำย/ตัวชี้วดั 
ระดับ 

คุณภำพ 

นโยบำยที่ 1 ดำ้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนษุย์และของชำติ 5.00 

 ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  

มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์         

มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม

โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ ์อดออม โอบออ้มอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5 

นโยบำยที่ 2 ดำ้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ ไม่ประเมนิ 

 ตัวชี้วัดที่ 9  สถานศกึษามรีะบบการดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 

ท่ีมีประสิทธิภาพ     

 

ไม่ประเมิน 

นโยบำยที่ 3 ดำ้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรพัยำกรมนุษย์ 3.88 

 ตัวชี้วัดที่ 11  ผู้เรียนทุกระดับมสีมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  

 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 12  ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานระดับชาต ิ(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ส าหรับ สพป.) 

 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานระดับชาต ิ(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 13.1 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.) 1 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 13.2 ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 3 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 13.2 ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพม.) ไม่ประเมิน 
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ตำรำงที่ 22  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม 

                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

นโยบำย/ตัวชี้วดั 
ระดับ 

คุณภำพ 

 ตัวชี้วัดที่ 14  ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  

และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏบัิตไิด้ 

 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.1 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพป.) 5 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.2 ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 5 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 14.3 ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 (ส าหรับ สพม.) ไม่ประเมิน 

 ตัวชี้วัดที่ 16  ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มสีุขภาวะท่ีด ี

สามารถด ารงชีวิตอย่างมคีวามสุขท้ังดา้นร่างกายและจิตใจ 

 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 16.1 ระดับปฐมวัย (ส าหรับ สพป.) 5 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 

                และลดควำมเหลือ่มล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4.00 

 ตัวชี้วัดที่ 18  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศกึษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.1 ระดับช้ันประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 1 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.2 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ส าหรับ สพป.) 1 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 18.3 ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 5 

 ตัวชี้วัดที่ 23  สถานศกึษาน าเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใชเ้ป็นเครื่องมือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 23.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 4 

   ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 23.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา (ส าหรับ สพ2.)  

 ตัวชี้วัดที่ 24  สถานศกึษามรีะบบการดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

5 

นโยบำยที่ 5 ดำ้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคณุภำพชีวติที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 

 ตัวชี้วัดที่ 26  สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน  

เชน่ การส่งเสริมอาชพีท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การลดใชส้ารเคมจีากปุ๋ยและยาฆา่แมลง ฯลฯ   

 

5 
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ตำรำงที่ 22  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม 

                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563(ต่อ) 
 

นโยบำย/ตัวชี้วดั 
ระดับ 

คุณภำพ 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 3.00 

 ตัวชี้วัดที่ 41  สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง               

มแีพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศกึษา 

 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 42  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน 

การจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

1 

 

ตำรำง 23 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

                ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ (พ.ศ. 2560) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเดน็กำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบรหิำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบรหิำรจัดกำรที่ด ี 4 

ประเด็นท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย 3 

ประเด็นท่ี 2 การใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4 

ประเด็นท่ี 3   การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศกึษา 3 

ประเด็นท่ี 4   การสร้างหรือประยุกตใ์ชน้วัตกรรม เทคโนโลย ีรูปแบบในการบริหารและ

การจัดการศกึษา 

5 

ประเด็นท่ี 5   การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

5 

ประเด็นท่ี 6   การน าผลการด าเนนิงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องคก์ำรแห่งกำรเรียนรู้ 3 

ประเด็นท่ี 2   การสง่เสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community  

PLC) และน าองคค์วามรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ 

โดยใชก้ระบวนการวจิัย 

3 
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ตำรำง 23 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

                 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ (พ.ศ. 2560) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (ต่อ) 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเดน็กำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรและ 

                กำรจัดกำรศึกษำ 
4 

ประเด็นท่ี 3 การสง่เสริม สนับสนุน การมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานของ

ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องคก์รวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

4 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1 4 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบรหิำรและกำรจัดกำรศกึษำที่มีประสิทธิภำพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบรหิำรงำนดำ้นวิชำกำร 3 

ประเด็นท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากบั ดูแล ติดตามและตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษา ตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบรหิำรงำนดำ้นงบประมำณ  5 

ประเด็นท่ี 1 การวางแผนการใชง้บประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกับนโยบาย

ปัญหาและความต้องการ 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบรหิำรงำนดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล  4 

ประเด็นท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกยอ่งเชดิชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศกึษาสู่

ความเป็นมอือาชพี สอดคลอ้งกบัปัญหาความต้องการจ าเป็น และส่งเสริม

ความก้าวหนา้ในวชิาชีพของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบรหิำรงำนดำ้นกำรบรหิำรทั่วไป  4 

ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครอืขา่ยข้อมูลสารสนเทศ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศกำรศกึษำที่มีประสิทธิภำพ  3 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2 4 

มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศกึษำของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมผีลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและ 

               เป็นแบบอย่ำงได ้

4 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมคีณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำปฐมวัยและกำรศึกษำ 

                ขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 

5 

              2.1 ระดับปฐมวัย 5 

              2.2 ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 5 
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ตำรำง 23 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

                 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ (พ.ศ. 2560) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (ต่อ) 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเดน็กำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผูเ้รียนระดับปฐมวยัและระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน มคีณุภำพตำมหลักสูตร 5 

ประเด็นท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(National Test : NT) 5 

ประเด็นท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

    4.1 ระดับประถมศึกษาปท่ีี 6 5 

    4.2 ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 3 5 

    4.3 ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 6 - 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสทิธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

                เท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึน้หรือมคีวำมรูท้ักษะพื้นฐำน 

                ในกำรประกอบอำชพี 

 

5 

ประเด็นท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความต้องการพเิศษได้รับการดูแล

ชว่ยเหลอืและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

   4.1 เด็กพิการเรียนรวม 4 

   4.2 เด็กด้อยโอกาส 5 

   4.3 เด็กที่มคีวามสามารถพเิศษ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พนกังำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน 

                 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ 

                 ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชดิชเูกียรติ 

 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผู้รับบรกิำรและผูม้สี่วนไดเ้สีย มีควำมพึงพอใจในกำรบรหิำรและ 

                 กำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร 

5 

สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3 5 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 4 
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวคดิพื้นฐานการพัฒนา 
  

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครได้วิเครำะห์สภำพกำรจัด

กำรศกึษำของเขตพืน้ที่กำรศกึษำจำกกำรระดมควำมคิดจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน เพื่อ

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร มุ่งเน้น

กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรและกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีทิศทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญของหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐำน ดังนี้ 

  1. พระรำชกระแสพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช     

บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับกำรศกึษำ 

2. พระบรมรำโชบำยในพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสนิทรมหำวชิรำลงกรณ์ 

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 กับกำรพัฒนำกำรศกึษำ 

 3. ยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)     

 4. แผนแมบ่ทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ       

 5. แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศกึษำ      

  6. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 

  7. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 

  8. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร 

 9. ทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 

 10. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร  
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พระราชกระแส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

    เกี่ยวกับการศึกษา  

 สง่มอบให้องคมนตรีมำมอบใหก้ระทรวงศึกษำธิกำร แบ่งเป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 ในเรื่องของนักเรียน 

   1.1. "ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้ำ

หลังมิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้ตนเองได้ล ำดับดีๆ เช่น สอบได้ที่

หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง" (11 ม.ิย.55) 

 1.2 "ครูไมจ่ ำเป็นต้องมคีวำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุง่ปลูกฝังควำมดี 

ให้นักเรียนชั้นตน้ต้องอบรมบ่มนสิัยใหเ้ป็นพลเมอืงดี เด็กโตก็ต้องท ำเช่นกัน" (6 ม.ิย.55) 

 1.3 "เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมำกขึน้จะได้

มีควำมสำมัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน" (5 ก.ค. 55) 

 1.4 "ท ำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนด ีนักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน" (9 ก.ค.55)  

 ส่วนที่ 2 เรื่องของครู 

  2.1 "เรื่องครูมีควำมส ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครู เพรำะ

จ ำนวน ไมพ่อและครูย้ำยบ่อย ดังนัน้ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำตอ้งพัฒนำครูก่อนให้พร้อมที่จะสอน

เด็กให้ได้ผลตำมที่ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้

เหมำะสม และปลูกจิตส ำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม 

กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำงวิชำกำรในสำขำที่เหมำะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มี

ประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มีควำมรัก ควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นคนท้องที่เพื่อจะ

ได้มีควำมผูกพัน และคิดที่จะพัฒนำทอ้งถิ่นที่เกิดของตน ไม่คดิยำ้ยไปย้ำยมำ" (11 ม.ิย.55) 

  2.2 "ต้องปรับปรุงครู..ครูจะอำยุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง" 

(6 มิ.ย.55) 

  2.3 "ปัญหำปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนต ำรำส่งผู้บริหำร

เพื่อให้ได้ ต ำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับ

ไม่ไดอ้ะไรตอบแทน ระบบไมยุ่ติธรรมเรำตอ้งเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสอืตอ้งถือว่ำเป็นควำม

ดคีวำมชอบ หำกคนใดสอนด ีซึ่งสว่นมำกคอืมีคุณภำพและปริมำณ ตอ้งมี reward" (4 ก.ค.55) 

  2.4 "ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมด แต่เก็บไว้บำงส่วน หำก

นักเรียนต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็นกำรสอนใน

โรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตำม" (5 ก.ค.55)  
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 พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณ ์

     พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 

กำรศกึษำต้องมุง่สร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ดำ้น คอื 

 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  1) ควำมรูค้วำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 

  2) ยึดมั่นในศำสนำ 

  3) มั่นคงในสถำบันกษัตรยิ์ 

  4) มีควำมเอือ้อำทรตอ่ครอบครัวและชุมชนของตน 

 2. มีพื้นฐานชีวติที่มั่นคง-มีคุณธรรม 

  1) รูจ้ักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ช่ัว-ดี 

  2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม 

  3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว  

  4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 

 3. มีงานท า-มีอาชีพ 

  1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัวหรอืกำรฝกึฝนอบรมในสถำนศกึษำต้องมุ่งให้

เด็กและเยำวชน รักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ 

  2) กำรฝกึฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมจีุดมุ่งหมำยใหผู้เ้รียน

ท ำงำนเป็นและมีงำนท ำในที่สุด 

  3) ต้องสนับสนุนผูส้ ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลีย้งตนเองและ

ครอบครัว 

 4. เป็นพลเมืองท่ีดี 

  1) กำรเป็นพลเมืองด ีเป็นหน้ำที่ของทุกคน 

  2) ครอบครัว-สถำนศกึษำและสถำนประกอบกำรตอ้งส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำส

ท ำหนำ้ที่เป็นพลเมืองดี 

  3) กำรเป็นพลเมืองดี คอื “เห็นอะไรที่จะท ำเพื่อบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เชน่ งำน

อำสำสมัครงำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจและควำมเอือ้อำทร 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบำลได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย

กำรพัฒนำและยุทธศำสตร์ ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้   

 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 
 ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

      1 .  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

      2. ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัด

คอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 

      3. กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจน 

กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

      4. กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ 

และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ ควำม

มั่นคงรูปแบบใหม่ 

      5. กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ 

      6. กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ 

รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

      7. กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 



 

                                                                             

                                               
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564                  

        

 
 

                                                                                                             33 
 

สพป.สมุทรสาคร 

  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

      1. กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 

      2. กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน

และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      3. กำรพัฒนำผูป้ระกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผูป้ระกอบกำร 

ยกระดับผลติภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs  สำกล 

      4. กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดน และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจรญิ 

      5. กำรลงทุนพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง 

      6. กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำร

พัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็น,ฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

      1. พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวติ 

      2. กำรยกระดับกำรศกึษำและกำรเรียนรูใ้ห้มคีุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

      3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

      4. กำรเสริมสรำ้งให้คนมสีุขภำวะที่ดี 

      5. กำรสรำ้งควำมอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกันทางสังคม 

      1. สรำ้งควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคม 

      2. พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 

      3. มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่กำรด ำรงชีวติในสังคมสูงวัย 

      4. สรำ้งควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 

      5. พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนใหเ้ป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  1.  จัดระบบอนุรักษ์ พืน้ฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมขำติ 

                    2. วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
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3. กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

                      4. กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   5.กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง       

สภำพภูมอิำกำศ 

6. กำรใชเ้ครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

     1. กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ใหม้ีขนำดที่เหมำะสม 

 2. กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 

 3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 

 4. กำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 5. กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ใหท้ันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 

 6. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 

 7. ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

  1.1.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแมบ่ท 

   เป้ำหมำยที่ 1 : คนไทยมีกำรศกึษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึน้ มีทักษะที่จ ำเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง

มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มนีิสัยใฝ่เรยีนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชวีิต 

   เป้ำหมำยที่ 2 : คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและ

ควำมสำมำรถ ของพหุปัญญำดขีึน้ 

  1.1.2 แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

     แนวทำงกำรพัฒนำ : กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำ

ครู กำรพัฒนำโรงเรียนใหม้ีคุณภำพ 

     เป้ำหมำยของแผนย่อย : คนไทยมีกำรศกึษำที่มมีำตรฐำนสำกลเพิ่มขึน้ มีทักษะ

ที่จ ำเป็นของโลก ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับ

ผูอ้ื่นได้อย่ำงมปีระสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่ำงตอ่เนื่องตลอดชวีิต 
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  1.1.3 แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 

    แนวทำงกำรพัฒนำ : กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมนิ กำรพัฒนำ

ครู กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ 

    เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

ศักยภำพตำมพหุปัญญำ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำม

ศักยภำพเพิ่มขึ้น 

 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

   1.2.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแมบ่ท 

     เป้ำหมำย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง

สมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวติ 

     กำรบรรลุเป้ำหมำย : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

พัฒนำผู้เรยีนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย 

   1.2.2 แผนย่อยกำรพัฒนำเด็กตั้งแตช่่วงกำรตัง้ครรภ์จนถึงปฐมวัย 

     แนวทำงกำรพัฒนำ : ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับก่อน

ประถมศกึษำที่มคีุณภำพ 

     เป้ำหมำยของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีกำรพัฒนำกำรสมวัย 

สำมำรถเข้ำถึงบริกำร ที่มีคุณภำพมำกขึน้ 

     กำรบรรลุเป้ำหมำย : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มี

แผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศกึษำก่อนประถมศกึษำในพืน้ที่ กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 

  1.2.3 แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

    แนวทำงกำรพัฒนำ : กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับ

กำรศกึษำภำคบังคับ และมัธยมศกึษำตอนปลำย 

    เป้ำหมำยของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนักพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มี

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล

ตลอดชีวติดีขึ้น 
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แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศกึษำและกำรเรียนรโูดยรวมของประเทศ

โดยพระรำชบัญญัติกำรศกึษำแหงชำติ ฉบับใหมและกฎหมำยล ำดับรอง  

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ํำทำงกำรศกึษำ 

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำ 

ผูประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย  

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำร

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖ : กำรปรับโครงสรำงของหนวยงำนในระบบกำรศกึษำเพื่อ

บรรลุเปำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน กำรสอน  

 ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศกึษำและกำรเรียนรูโดยกำรพลิกโฉม     

ดวยระบบดิจทิัล 
  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  

    “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน”  

  พันธกิจ  

   1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง 

ในระบอบประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

   2. พัฒนำผูเ้รียนใหม้ีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

   3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21   

  4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำง

กำรศกึษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  

   5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคล ำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมอือ ำชีพ  

   6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
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   7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบก ำรบริหำรจัดกำรศกึษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดย

ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0  

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 

 1.1 เป้าหมาย   

   ผู้เรยีนมีควำมรักในสถำบันหลักของช ำต ิและยดึมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  

อันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทศันคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอ้ง และเป็น

พลเมืองดีของช ำต ิมีคุณธรรม จรยิธรรม มีค่ ำนิยมที่พงึประสงค ์มีจติสำธำรณะ รับผดิชอบต่อสังคม

และผู้อื่น  ซือ่สตัย ์สุจรติ มธัยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอ ำร ีมวีินัย รักษำศลีธรรม  

   1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมสนับสนุนในกำร

สร้ำงภูมิคุม้กันพร้อมรับมอืกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม

รูปแบบใหมใ่นทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพเิศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน

ภำคใตท่ี้ได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ เพื่อกำรมงีำนท ำหรอืน ำไป 

ประกอบอำชพีในท้องถิ่น 

80 80 85 

 1.3 แผนงาน/โครงการส าคญั 

  1.3.1 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ เฉพำะกจิจังหวัดชำยแดนภำคใต ้

   1.3.2 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวดัชำยแดนภำคใต้ 

   1.3.3 โครงกำรเสรมิสรำ้งภูมคิุม้กันเพื่อสันติสุขในพืน้ที่จงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 

   1.3.4 โครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดในสถำนศกึษำ 

   1.3.5 โครงกำรสรำ้งผู้นำด้วยกระบวนกำรลูกเสือและสภำนักเรยีน 

   1.3.6 โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 2.1 เป้าหมาย   

      ผู้เรยีนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณติศำสตร ์ศิลปะ ดนตร ีกฬีำ 

ภำษำ และอื่น ๆ ได้รับกำรพฒันำอยำ่งเตม็ตำมศักยภำพ สรำ้งควำมส ำเร็จในกำรแขง่ขนั 
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 2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวชิำชีพระยะสั้นท่ีตอบสนองตอ่กำร

พัฒนำก ำลังคนใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น 

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงำนวจิัย นวัตกรรม เทคโนโลยอีงคค์วำมรู้ และ

สิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน ์หรอืต่อยอดเชงิพำณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถำนศกึษำในเขตพฒันำเศรษฐกิจพเิศษได้รับกำร

พัฒนำกำรจัดกำรศกึษำตำมบริบท 

75 80 85 

 2.3 แผนงาน/โครงการส าคญั 

     2.3.1 โครงกำรพัฒนำก ำลังคน ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนกำรลงทุนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมในประเทศและภูมิภำค (กำรจัดตั้ง

สถำบันโคเซ็น) 

   2.3.2 โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจภำค

ตะวันออก ด้ำนภำษำวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยี และกำรประกอบอำชีพ 10 อุตสำหกรรม 

   2.3.3 โครงกำรส่งเสรมิทักษะวิชำกำรวชิำชีพเชิงนวัตกรรม 

เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 3.1 เป้าหมาย  

      3.1.1 ผูเ้รียนเป็นบุคคลแหง่กำรเรียนรู ้คิดรเิริ่มและสร้ำงสรรคน์วัตกรรม มี

ควำมรู ้มีทักษะ มสีมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 มสีุข

ภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล น ำไปสู่กำรสรำ้ง

คำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 3.1.2  ผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำเป็นบุคคลแหง่กำรเรียนรู้ 

ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี

จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
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 3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมพีัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ ์จิตใจ 

สังคม และสติปัญญำ 

80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติ

ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 

3 3 3 

3 จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพฒันำเตม็ตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและ

ควำมสำมำรถ (วทิยำศำสตร์ คณติศำสตร์ทัศนศลิป์ นำฏศลิป์ ดนตรี กีฬำ) 

27,055 29,125 30,306 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตำม

หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรสง่เสริมและพัฒนำ

ตำมมำตรฐำนวชิำชีพคร ู

85 90 95 

6 จ ำนวนสถำนศกึษำท่ีได้รับกำรสง่เสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถดำ้นวทิยำศำสตร์ คณิตศำสตร์เพิ่มขึ้น 

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษำและ

มัธยมศกึษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้

ระดับกำรพัฒนำทำงดำ้นภำษำ (CEFR)ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถำนศกึษำท่ีสอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำม

พร้อม ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมนิ

ระดับนำนำชำตติำมโครงกำร PISA 

100 100 100 

9 ร้อยละของสถำนศกึษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงสมดุลทุกด้ำน

และมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ

รำยบุคคลเพ่ิมขึน้ 

- - 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะหรือทักษะ

อำชีพในดำ้นตำ่ง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชพีกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน

สังคมอยำ่งสอดคลอ้ง ตำมสภำพควำมตอ้งกำรและบริบทของแต่ละ

พื้นท่ี ตลอดจนควำมท้ำทำยท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 

12 ร้อยละของสถำนศกึษำท่ีมีผลกำรประเมินตนเองในแตล่ะมำตรฐำน

ตำมระบบกำรประกันคุณภำพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- - 80 
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 3.3 แผนงาน/โครงการส าคญั 

   3.3.1 โครงกำรพัฒนำหลักสตูร และกระบวนกำรเรียนรูท้ีห่ลำกหลำยให้เอื้อ ต่อกำร

เรียนรูต้ลอดชีวติ 

  3.3.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลส่งเสรมิเครือข่ำยควำมรว่มมอื 

ในกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน 

  3.3.3 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู ้สะเตม็ศึกษำ 

  3.3.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรยีนเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มในกำรประเมนิ PISA 2021 

  3.3.5 โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

   3.3.6 โครงกำรพัฒนำคลังเครื่องมือมำตรฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

   3.3.7 โครงกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตทิี่สอดคลอ้งกับบรบิทพืน้ที ่

  3.3.8 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 

  3.3.9 โครงกำรบ้ำนนักวทิยำศำสตรน์้อยประเทศไทย ระดบัปฐมวัย 

  3.3.10 โครงกำรบ้ำนนักวทิยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ 

  3.3.11 โครงกำรนวัตกรรมกำรจัดกำรเรยีนรูด้้วยกจิกรรมมอนเตสซอร ีเพื่อกำรพัฒนำ

ที่ยั่งยนื (The Education for Sustainable Development) 

  3.3.12 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบกำรประเมนิมำตรฐำนและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 

  3.3.13 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำตำ่งประเทศ และเสรมิสรำ้ง

ศักยภำพครู 

  3.3.14 โครงกำรเสริมสรำ้งระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะ  

ที่พงึประสงค ์

  3.3.15 โครงกำรจัดกำรศึกษำให้เด็ก ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

  3.3.16  โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรยีนวทิยำศำสตรจ์ุฬำภรณ์รำชวิทยำลยั 

  3.3.17 โครงกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพเิศษ ด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละคณิตศำสตร์ 

  3.3.18 โครงกำรพัฒนำผูม้ีควำมสำมำรถพิเศษดำ้นทัศนศลิป ์นำฏศลิป ์ดนตรแีละกฬีำ 

  3.3.19 โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรูด้ิจติอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉรยิะในสถำนศึกษำ 

เพื่อควำมเป็นเลิศ 

  3.3.20 โครงกำรครูคลังสมอง 

  3.3.21 โครงกำรสำนพลงัประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำพืน้ฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ 

  3.3.22 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 
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  3.3.23 โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรยีนด้ำนศักยภำพกำรเรยีนรูเ้ชิงกระบวนกำร     

สู่ควำมทัดเทียมนำนำชำต ิ

  3.3.24 โครงกำรครูผูท้รงคุณคำ่แห่งแผ่นดนิ 

  3.3.25 โครงกำรคืนครูให้นักเรยีน 

  3.3.26 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 

  3.3.27 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรยีนรูว้ิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบ

เทคโนโลย ี

  3.3.28 โครงกำรช่วยเหลือกลุม่เป้ำหมำยทำงสงัคม 

  3.3.29 โครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำแหลง่เรียนรูใ้ห้มีควำมหลำกหลำยเพื่อเอือ้ต่อ

กำรศึกษำและกำรเรียนรูอ้ย่ำงมีคุณภำพ 

  3.3.30 โครงกำรส่งเสรมิภำษำต่ำงประเทศที่สอง ควำมเปน็พลเมืองในกำรพัฒนำสู่

โรงเรยีนในประชำคมอำเซียน 

  3.3.31 โครงกำรพัฒนำกำรจดักำรเรียนรูข้ั้นพืน้ฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกจิพิเศษ 

   3.3.32 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรยีนตำมพหุปัญญำ 

  3.3.33 โครงกำรส่งเสรมิทักษะพืน้ฐำนดำ้นสุขภำพพลำนำมยั 

  3.3.34 โครงกำรพัฒนำเครอืข่ำยและส่งเสรมิควำมรว่มมือกับต่ำงประเทศ 

  3.3.35 โครงกำรพัฒนำกำรบรหิำรและจดักำรศึกษำสูส่มรรถนะแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 

มำตรฐำนสำกล 

  3.3.36 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรมธัยมศึกษำ 

  3.3.37 โครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค (Education Hub) 

  3.3.38 โครงกำรส่งเสรมิและยกระดับคุณภำพกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำสูส่ำกล 

  3.3.39 โครงกำรส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละ

คำ่นิยมของชำต ิ

  3.3.40 โครงกำรวจิัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

  3.3.41 โครงกำรนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น ำสู่เศรษฐกิจสรำ้งสรรค์ 

  3.3.42 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต ์สพฐ. 

  3.3.43 โครงกำรวทิยำศำสตรพ์ลังสิบ 

  3.3.44 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศดำ้นกำรจบกำรศึกษำและกำรเทียบ

วุฒิกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
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  3.3.45 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สู่ประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององคก์รด้วยกำรพัฒนำสมรรถนะ 

  3.3.46 โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สำยงำนกำรสอน 

  3.3.47 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดและหน่วยงำนภำยนอก       

เป็นผู้จัด 

  3.3.48 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพือ่เป็นต้นแบบในกำรยกยอ่ง

เชิดชูเกียรติ 

  3.3.49 โครงกำรศูนย์โรงเรยีนโอลิมปิกวชิำกำร 

  3.3.50 โครงกำรส่งเสรมิกำรเรยีนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเสรมิศักยภำพกำรแข่งขัน 

ในประชำคมอำเซียน 

  3.3.51 โครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

  3.3.52 โครงกำรจำ้งครูต่ำงชำติโครงกำร English for All 

  3.3.53 โครงกำรส่งเสรมิกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนอย่ำงมคีุณภำพ 

  3.3.54 โครงกำร กำรพัฒนำบุคลำกรโรงเรยีนกลุม่พิเศษ 

  3.3.55 โครงกำร พัฒนำครูแกนน ำภำษำองักฤษในระดับภมูิภำค (Boot Camp) 

  3.3.56 โครงกำรพัฒนำกำรจดักำรเรียนสอนภำษำองักฤษ 

  3.3.57 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรยีนกำรสอนภำษำจนี (โรงเรยีนคุณภำพประจ ำต ำบล) 

  3.3.58 โครงกำรส่งเสรมิโรงเรยีนเป็นชุมชนแห่งกำรเรยีนรู ้(School as Learning 

Community) เพื่อพัฒนำพลเมอืงรุน่ใหม่ 

  3.3.59 โครงกำรเสรมิสรำ้งระบบและกลไกกำรบรหิำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน 

กำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพที่ใชส้ถำนศึกษำเป็นฐำน 
 

เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 4.1 เป้าหมาย   

  ผู้เรยีนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุม่ชำติพันธุ์ กลุ่มผูด้้อยโอกำส และกลุม่ที่อยู่

ในพืน้ที่หำ่งไกลทุรกันดำร ไดร้ับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถงึ เท่ำเทียม และมีคุณภำพกำรศึกษำ 
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 4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 

1 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกร

กลุ่มอำยุ 

- ระดับปฐมวัย 

- ระดับประถมศึกษำ 

- ระดับมัธยมศกึษำตอนต้น 

- ระดับมัธยมศกึษำตอนปลำย  (สำมัญ - อำชีวศกึษำ) 

 

 

100 

100 

100 

78 

 

 

100 

100 

100 

78 

 

 

100 

100 

100 

78 

2 จ ำนวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พกิำร ผู้ดอ้ยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศกึษำ

และกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศกึษำท่ี

เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

 
3,630,000 

 
3,630,000 

 
3,630,000 

3 ร้อยละของสถำนศกึษำในพื้นท่ีลักษณะพเิศษ ได้รับกำรพัฒนำ 

กำรจัดกำรศกึษำตำมบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐำนส ำหรับ 

นักเรียนยำกจน 

20 20 20 

 

 4.3 แผนงาน/โครงการส าคญั 

  4.3.1 โครงกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 

  4.3.2 โครงกำรสรำ้งโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำในระดับพืน้ที่ 

  4.3.3 โครงกำรสนับสนนุผู้ปฏบิัติงำนในสถำนศึกษำ 

  4.3.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

  4.3.5 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยัง่ยนื 

  4.3.6 โครงกำรโรงเรยีนคุณภำพประจ ำต ำบล 

  4.3.7 โครงกำรบรหิำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

  4.3.8 โครงกำรก่อสรำ้ง ปรับปรุง ซอ่มแซมอำคำรเรยีนและสิ่งกอ่สรำ้งประกอบ 

  4.3.9 โครงกำรสนับสนนุคำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

  4.3.10 โครงกำรเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

   4.3.11 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
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เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.1 เป้าหมาย 

  สถำนศึกษำจัดกำรศึกษษเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable   

Development Goals : SDGs) และสรำ้งเสรมิคุณภำพชวีิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกจิพอเพียง  

 5.2 ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรสง่เสริมให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ

สิ่งแวดลอ้ม 

75 80 85 

 

 5.3 แผนงาน/โครงการส าคัญ 

   5.3.1 โครงกำรค่ำยเยำวชนรกัษพ์งไพร 

  5.3.2 โครงกำรกำรพัฒนำเชงิอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและ

สิ่งแวดล้อม ด้วยกำรด ำเนินกจิกรรมสิ่งแวดลอ้มศึกษำเพือ่กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

  5.3.3 โครงกำรสิ่งแวดล้อมศกึษำ “สืบสำนศำสตรพ์ระรำชำสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน” 

ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

  5.3.4 โครงกำรรักษป์่ำน่ำน ตำมโครงกำรพระรำชด ำร ิสมเด็จพระกนิษฐำธิรำช

เจำ้กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

  5.3.5 โครงกำรโรงเรียนสีเขยีว 
 

เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

 6.1 เป้าหมาย  

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำมีสมดลุในกำรบรหิำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร และรำยงำนผลอยำ่งเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
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 6.2 ตัวชี้วัด คา่เปา้หมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2564 2565 

1 จ ำนวนกระบวนงำนท่ีได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น 2 2 2 

2 โครงกำรของ สพฐ. ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำตเิพิม่ขึน้ 15 20 25 

3 ร้อยละของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมคีำ่คะแนนเฉลี่ยกำรประเมนิ

คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหนว่ยงำน (ITA) ไมน่อ้ยกวำ่ร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันควำมซื่อสตัย์

สุจรติ 

501 50 50 

5 ร้อยละของสถำนศกึษำน ำร่องพื้นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำมีควำม

อสิระและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศกึษำเพิม่ขึ้น 

60 80 100 

 

 6.3 แผนงาน/โครงการส าคญั 

   6.3.1 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพืน้ที่นวตักรรมกำรศึกษำ 

  6.3.2 โครงกำรเสริมสรำ้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 

  6.3.3 โครงกำรติดตำม ประเมินผลกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนใน

ภำพรวม 

  6.3.4 โครงกำรตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร/กจิกรรมตำมแผนปฏิบัติ

กำรของ สพฐ. และหน่วยงำนในสงักัด โดยใช้ระบบตดิตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR) 

  6.3.5 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนทั้งระบบ (e-MES) 

  6.3.6 โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุนกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบรหิำรและกำรจดักำรศึกษำ 

ขั้นพืน้ฐำนใหโ้รงเรยีนนิติบุคคล 

  6.3.7 โครงกำรวจิัยเพื่อพัฒนำประสิทธิผลกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำของ

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

  6.3.8 โครงกำรติดตำมนักเรยีนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนกำรศึกษำ

พระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกฎุรำชกุมำร) 

  6.3.9 โครงกำรตดิตำม ประเมนิผลและพัฒนำคุณภำพกลุม่โรงเรยีนทีม่ีลักษณะพิเศษ 

  6.3.10 โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปพ.3 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายส านักงาน 

    คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2565 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ประกำศ นโยบำยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 

ดังนี้ 

 ตำมแผนแมบ่ทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ

ด้ำนกำรศึกษำก ำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ด ี

สมวัยทุกด้ำน โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21 ตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ

กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกในอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ 

ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่ำง

ต่อเนื่องตลอดชีวติ รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รูส้ิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผดิชอบและมีจิตสำธำรณะ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำนให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นควำมปลอดภัยใน

สถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม และบริหำรจัดกำรศึกษำ

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ จงึก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

 1. ด้านความปลอดภัย 

  พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัด

สภำพแวดล้อมที่เอือ้ต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบัติซ้ ำ 

 2. ด้านโอกาส 

  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย 

จติใจ วินัย อำรมณ ์สังคมและสติปัญญำให้สมกับวัย 

  2.2 ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพื่อ

กำรศกึษำต่อ 
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  2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้

ได้รับกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มี

คุณภำพ มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี

ควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ด้านคุณภาพ 

  3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่

จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของ

ชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ

ที่ดตี่อบ้ำนเมือง 

  3.2 พัฒนำผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้น

สูง นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน

กำรแขง่ขันและกำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมงีำนท ำ 

  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่

จ ำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำร

วัดและประเมินผลผูเ้รียนทุกระดับ 

  3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมี

จติวิญญำณควำมเป็นครู 

 4. ด้านประสิทธิภาพ 

  4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน

กำรขับเคลื่อนบนฐำนขอ้มูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและกำรมสี่วนรว่มของทุกภำคส่วน 

  4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำด

เล็กและโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
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  4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีจ ำนวนนักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับ

นโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

  4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทีมีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ

และสถำนศกึษำที่ตัง้ในพืน้ที่ลักษณะพิเศษ 

  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรม

กำรศกึษำและเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 

  4.6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 
 

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจดัการองค์การสูค่วามเป็นเลศิ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 

 ประเด็นการพิจารณา 

  1. ภำวะผูน้ ำของผู้บริหำรในกำรน ำองคก์ำรไปสู่เป้ำหมำย 

   2. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

   3. กำรใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในกำรบรหิำรและจัดกำรศึกษำ 

   4. กำรสร้ำงหรือกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและ    

กำรจัดกำรศึกษำ 
 

   5. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  6. กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิง

ระบบสำมำรถเรียนรูก้ำ้วทันกำรเปลี่ยนแปลง 

    2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) และกำร

สรำ้งชุมชนกำรเรียนรูท้ำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

   3. กำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย

เพื่อให้บุคลำกร มีโอกำสได้เรยีนรูต้ำมบรบิทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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   4. กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำร โดยใช้

กระบวนกำรวจิัย 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด

การศึกษา 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

    2. กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

   3. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล 

ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบัน

ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น 

   4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานต้านวิชาการ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น สำระ

ท้องถิ่นและสอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 

   2. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวัยฯ แกนกลำงกำรศึกษำช้ันพื้นฐำน กรอบหลักสูตระดับท้องถิ่น และควำมต้อ งกำรของ

สถำนศึกษำ 

    3. ส่งเสรมิ สนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

   4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ 

อุปกรณใ์นกำรเรียนรูท้ี่หลำกหลำยของผู้เรยีนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

   5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวัดผล ประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

   6. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ

ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   7. จัดท ำวิจัยส่งเสรมิกำรวจิัย และน ำผลกำรวจิัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร  

   8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบ

กำรดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
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   9. ประสำน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น 

มีส่วนรว่มในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครอืข่ำยและแหล่งเรยีนรูเ้พื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและ

ควำมต้องกำร 

    2. กำรจัดระบบกำรบรหิำรกำรเงิน บัญช ีและพัสดุ 

    3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 

    4. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหางานต้านการบริหารงานบุคคล 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และ

ควำมต้องกำร 

   2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอยำ่งถูกต้อง เป็นธรรม 

โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

   3. กำรพัฒนำ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำม

เป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   4. กำรเสริมสรำ้งวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนทศ 

    2. กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรยีนและกำรรับนักเรยีน 

    3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อม 

    4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

    5. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 

    6. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   7. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   กำรจัดระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำภำรกจิหลัก 4 ด้ำน 

และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  

  ประเด็นการพิจารณา 

   ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุ

เป้ำหมำยส ำเร็จตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี ้เป็นผลงำนที่เกดิจำกกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร

ทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับและ

สำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา  

ขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ประเด็นการพิจารณา 

   สถำนศกึษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ำกับ ดูแลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผล

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

ตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรยีนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณลักษณะ 

ที่พงึประสงคต์ำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

   2. ผลกำรทดสอบควำมสมำรถพื้นฐำนของผู้เรยีนระดับชำติ (National Test : NT) 

    3.  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ช้ันพื้นฐำน (Ordinary National 

Educational Teat : O- NET) 

    4. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  

ขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 

    5. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียนตำม

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 
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    6. ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญในกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 

    7. ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

แบบอย่ำงได้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประขากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาชั้นพื้นฐานเท่าเทียม

กันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรอืมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   1. จ ำนวนประชำกรวัยเรยีนที่มีอำยุถงึเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรยีน 

ช้ันประถมศึกษำที่ 1 

   2. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 

   3. อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 

   4. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ  

และส่งเสรมิให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 

    4.1 เด็กพกิำรเรียนรวม 

    4.2 เด็กด้อยโอกำส 

    4.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพเิศษ 

   5. ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรูแ้ละทักษะพืน้ฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

   6. ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานชิประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่

ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ กคศ ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรที่ กคศ.ก ำหนด หรอืรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการ

จัดการศึกษารวมท้ังการให้บริการ 

  ประเด็นการพิจารณา 

   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำร

ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำโดยใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุก

ภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 เป็นแนวคิดทักษะแห่งอนำคตใหม่ : กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิด

เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นกำรก ำหนดแนวทำงยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดย

ร่วมกันสร้ำงรูปแบบและแนวปฏิบัติในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน 

เพื่อใช้ในกำรด ำรงชีวิตในสังคมแห่งควำมเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยก ำหนดทักษะผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1) ทักษะชีวติและการท างาน ในกำรด ำรงชีวิตและท ำงำนในยุคปัจจุบันให้ประสบ

ควำมส ำเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนำทักษะชีวติที่ส ำคัญ ได้แก่ 

   ควำมยดืหยุ่นและกำรปรับตัว 

   กำรรเิริ่มสร้ำงสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 

   ทักษะด้ำนสังคมและทักษะข้ำมวัฒนธรรม 

   กำรเป็นผู้สร้ำงหรอืผู้ผลิตงำนที่รับผดิชอบเชื่อถือได้  

   ภำวะผูน้ ำและควำมรับผดิชอบ  

 2) ทักษะด้านการเรยีนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก ำหนดควำมพร้อมของนักเรียน

เข้ำสู่โลกกำรท ำงำนที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 

   ควำมรเิริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 

   กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ 

   กำรสื่อสำรและกำรรว่มมอื 
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 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในปัจจุบันมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร

ผำ่นทำงสื่อและเทคโนโลยีมำกมำย ผูเ้รียนจึงต้องมีควำมสำมำรถในกำรแสดงทักษะกำรคิดอย่ำง

มีวจิำรณญำณและปฏิบัติงำนได้หลำกหลำย โดยอำศัยควำมรูใ้นหลำยด้ำน ได้แก่ 

   ควำมรูด้้ำนสำรสนเทศ 

   ควำมรูเ้กี่ยวกับสื่อ 

   ควำมรูด้้ำนเทคโนโลยี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
 

เป้าหมายการพัฒนา   : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย  

      ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่  สังคมเป็นสุข 

พันธกิจ   :   1. สร้ำงสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

     2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำ  

         เกษตร ประมง ประมงแปรรูปและกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล 

     3. พัฒนำคุณภำพชวีิต สังคม ชุมชนให้มคีวำมเข้มแข็งและด ำรงชีวติ 

         ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงปกติสุข 

วัตถุประสงค์ :  1. จังหวัดสมุทรสำครมสีภำพแวดล้อมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 

     2. สินค้ำด้ำนกำรเกษตร กำรประมง ประมงแปรรูปและกำรบริกำร มีมูลค่ำ  

         เพิ่มขึน้ และสินค้ำอุตสำหกรรมมีมำตรฐำนสำมำรถแข่งขันในตลำดโลก 

     3. ประชำชนอยู่ร่วมกันอย่ำงมคีวำมสุข และชุมชนเข้มแข็ง 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1. ปริมำณขยะมูลฝอยทีไ่ด้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

     2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรพัฒนำพืน้ที่อุตสำหกรรม 

         พัฒนำเข้ำสู่เมอืงอุตสำหกรรมเชงินเิวศ 

     3. จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ผำ่นเกณฑ์ Green Industry  

     4. อัตรำกำรขยำยตัว มูลค่ำผลติภัณฑม์วลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น 

     5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑชุ์มชน 

     6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 

     7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human  

         Achievement Index : HAI) 
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ประเด็นการพัฒนา  :  1. พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 

     2. สง่เสริมภำคกำรผลติ กำรแปรรูปอำหำร กำรท่องเที่ยวและ 

         กำรบริกำรสู่ตลำดสำกล 

     3. พัฒนำคุณภำพชีวติ ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแหง่กำรเรียนรู ้

แนวทางการพัฒนา  :  1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มำตรฐำน 

     2. เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

     3. ยกระดับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในพืน้ที่ 

     4. ส่งเสริมภำคกำรผลติ กำรแปรรูปอำหำร และภำคอุตสำหกรรม 

         ต่อเนื่อง ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

     5. เพิ่มช่องทำงกำรคลำด กำรจ ำหน่ำยสินค้ำและกำรบริกำรทั้งใน 

         และต่ำงประเทศ 

     6. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวและกำรบริกำร 

     7. พัฒนำคุณภำพชีวติและครอบครัวตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

     8. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย 

     9. สร้ำงสังคมแหง่กำรเรียนรู้ 
     (ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัด 5 ป ี(พ.ศ. 2561 -2565) (ฉบับทบทวน) (รอบปี 2565) จังหวัดสมุทรสำคร) 
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ส่วนที่  3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร 

 จากการศึกษาสถานภาพบริบทของเขตพื้นที่ กรอบนโยบายของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้น ามาก าหนดทิศทางใน   

การจัดการศึกษา โดยการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้ 

 

วสิัยทัศน์ 

 

  “การศกึษาขั้นพืน้ฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ฐานความเป็นไทย 

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้วถิีใหม่ วถิีสมุทรสาคร” 

ค านยิาม 

  “มาตรฐานระดับสากล” หมายถึง ศักยภาพนักเรียนเป็นพลโลก การจัดการเรียน

การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

  “ความเป็นไทย” หมายถึง รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ 

มีคุณธรรมจริยธรรม 

  “วิถีสมุทรสาคร” หมายถึง การบริหารจัดการดว้ยรูปแบบสาครยกก าลังสอง : 

(SAKHON)2 Model โดยมีเป้าหมายเลิศสุดสมุทรสาคร 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพผูเ้รียน คุณภาพ

ครู คุณภาพผูบ้ริหารและคุณภาพองค์กร 
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ค่านิยมองค์กร 

 

พันธกิจ 

 

    1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนใหร้ับการศกึษาอย่างทั่วถึง 

  2. ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ผู้เรยีนมีคุณภาพตามกหลักสูตร ยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการศกึษาสู่สากล บนพืน้ฐานความเป็นไทย 

  3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนรว่ม การบูรณาการ

หลักการจัดการศกึษาและเสริมสร้างความรับผดิชอบต่อคุณภาพการศกึษา 

  5. ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพการบูรณาการการจัดการศกึษา

เน้นการมีสว่นร่วมและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศกึษา 

 

 

 

 

 
 

  องค์กรมชีีวติ นอ้มจติบริการ งานสัมฤทธิผล คนมีคุณธรรม 
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เป้าประสงค์หลัก 

 

 

 

 

  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมอืง มีหลักคิดที่

ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต

สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 

รักษาศลีธรรม 

  2. ผูเ้รียนทีม่ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศลิปะ ดนตรี กีฬา 

ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

  3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี

ทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่

เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี  (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  4. ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

  5. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้มีความรู ้และ

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิง

บูรณาการ มีการก ากับ ตดิตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ และการ

รายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ 

จุดเน้นการพัฒนา 

สมุทรสาครวิถีใหม ่ วิถีคุณภาพ  เลิศสุด สมุทรสาคร

ผู้เรียน

เป็นเลศิ

ครู 

เป็นเลศิ
ผูบ้ริหาร

เป็นเลศิ

องค์กร

เป็นเลศิ

 

 

 
    

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อสร้าง 

                   ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึง 

                   บริการทางการศกึษา 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการ 

                   จัดการศกึษา 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนารูปแบบการก ากับ ตดิตาม นิเทศ ประเมนิ สง่เสริมและ 

                   ให้ก าลังใจที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณภาพ 
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     โมเดลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

(SAKHON)2 Model 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ “เลิศสุด สมุทรสาคร” 
 

 

 
 

1. อ่านออก เขียนได้ คดิเลขเป็น 

    1.1 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน อ่านออก/อ่านคล่อง ตามเกณฑท์ี่ สพฐ. ก าหนด  

 1.2 ร้อยละของนักเรียนแตล่ะระดับช้ัน เขียนได้/เขียนคล่อง ตามเกณฑท์ี่ สพฐ. ก าหนด  

 1.3 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 3 ขึ้นไป

 1.4  ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

         ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผู้เรียนเป็นเลิศ : Super Best Students (SBS) 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564                  

        
  

   
สพป.สมุทรสาคร   61 

 
 

 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

 2.1  ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ 

  ระดับดีขึ้นไป 

 2.2  ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวติ ตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  

 2.3  ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี 

  สุขภาวะที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอย่างมคีวามสุข ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  

 2.4  ร้อยละของนักเรียนที่จบการศกึษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด  

  และความตอ้งการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น   

3. ทักษะผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

 3.1 ร้อยละของผูเ้รียนแตล่ะระดับช้ัน มสีมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

 3.3 ร้อยละของผูเ้รียนแตล่ะระดับช้ันมีทักษะในการด ารงชีวติได้อย่างปลอดภัยจาก 

  ภัยคุกคามต่าง ๆ ตามเกณฑท์ี่ สพฐ.ก าหนด 

 

 
 

1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 1.1 ร้อยละของครูที่มีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ 

      ตัวชี้วัดที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

   1.2 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

    1.3 ร้อยละของครูที่เปลี่ยนบทบาทจาก ครูผูส้อนเป็นโค้ช 

2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรยีน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

    2.1 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรูใ้ห้ผู้เรยีนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้แหล่ง 

          เรียนรู้และสื่อ เทคโนโลยีทันสมัย 

ครูเป็นเลิศ :  Super Best Teachers  (SBT) 
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 2.2 ร้อยละของครูที่สามารถประยุกต์ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ 

          จัดการเรยีนรู้ใหผู้เ้รียนมีทักษะการตอบสนองต่อข้อมูลขา่วสารอย่างรูท้ันสื่อสารสนเทศ  

       และเทคโนโลยีดจิทิัล 

 2.3 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วเิคราะห ์ 

       ตีความ ตรวจสอบ และคิดอย่างมีวจิารณญาณ สามารถประเมินประโยชน์และโทษในการ 

        เลือกรับ  /ใช้ประโยชน์ จากสื่อต่างๆ  

3. ครูมืออาชีพ 

 3.1 ร้อยละของครู ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และ/หรอืสมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อให้ 

       สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3.2 ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 

       คุณภาพชีวติด้วยความเสมอภาค 

 3.3 ร้อยละของครูที่มรีายงานการวิจัยในช้ันเรยีนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน 

4. Digital literacy  

 4.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใชด้ิจทิัล 

       สามารถน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใชเ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

 4.2 ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

       สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตน และในการตดิต่อสื่อสาร 

  ท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

 4.3 ร้อยละของครูที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 

5. English literacy 

 5.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนา 

      ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

 5.2 ร้อยละของครูที่มกีารใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมอืส าคัญในการช่วยพัฒนา 

       ความสามารถทางภาษาของตนเอง และนักเรียน 

 5.3 ร้อยละของครูที่ปรับจุดเน้นการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของ 

       การเรียนรู้ภาษา โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) 
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ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเลิศ  : Super Best Directors (SBD) 
 

 
 

 

 

1. มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 

 1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการพัฒนาตนเองดา้นวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพตามสมรรถนะ 

   อย่างต่อเนื่อง  

 1.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถด้านการจัดการสถานศกึษา วางแผนยุทธศาสตร์  

      วางแผนปฏิบัติการและน าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  

 1.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถด้านการบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  

      และการนเิทศภายใน  

2. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

3. Digital Literacy 

 3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจทิัล  

      สามารถน ามาใช้บริหารงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

 3.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจทิัล ในการ 

       ติดต่อสื่อสารกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว  

4. English Literacy 

 4.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาได้รบัการพัฒนาและยกระดบัความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนา 

      ทางด้านภาษา (CEFR)  ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

 4.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมอืส าคัญในการช่วยพัฒนา 

      ความสามารถทางภาษาของตนเอง  

5. มีนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 

 5.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีนวัตกรรมในการบริหารการศกึษาที่สามารถน าสูก่ารปฏิบัติได้ 
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องค์กรเป็นเลิศ  : Super Best Organization (SBO) 
 
 

 

 
 

1. บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคเีครือข่าย 

 1.1 องค์กรมกีารบริหารจัดการโดยการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 1.2 องค์กรมกีารบริหารจัดการตามหลักการกระจายอ านาจที่ก าหนด 

2. มีระบบการก ากับ ติดตามที่มีประสิทธิภาพ 

 2.1 ความส าเร็จของผลการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 2.2 ความส าเร็จของระบบประกันคุณภาพภายใน 

 2.3 ความส าเร็จของสถานศกึษาผา่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

      ของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

 2.4 ความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

      ด าเนินงานของหนว่ยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

3. น าเทคโนโลยีดจิทิัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

 3.1 สถานศกึษาน าเทคโนโลยีดจิทิัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

 3.2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาน าเทคโนโลยีดจิทิัล (Digital Technology) มาใช้ในการ 

       บริหารจัดการ 

4. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 4.1 สถานศกึษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย  

 4.2 สถานศกึษาจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้   

 4.3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย  

 4.4 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามีจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน     
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ตัวชี้วัดจ าแนกตามยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร เชื่อมโยงตัวชี้วัดนโยบาย สพฐ. 
 

ตัวชี้วัด 

สพฐ. 

ตัวชี้วัด 

สพป.สมุทรสาคร 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคง 

   1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุม้กันพร้อม 

   1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตอ่ต้าน

ภัยจากยาเสพติด   

25 

รับมอื การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม

รูปแบบใหมทุ่กรูปแบบ 

   2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง

ภูมิคุม้กันอาชญากรรมไซเบอร์  

15 

    3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ

ส่งเสริมอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้มตลอดจน

การป้องกันภัยพบัิตติา่ง ๆ     

15 

    4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง 

ภูมิคุม้กันในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

15 

   5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

การสร้างภูมิคุม้กันโรคอุบัตใิหม ่ 

20 

    6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

การส่งเสริมการป้องกันเร่ืองเพศและการค้ามนุษย ์

15 

   1.2 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมทีแ่สดงออก 

ถงึความรกัในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิ 

ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค ์มีคุณธรรม  

อัตลักษณ์ (พอเพยีง วินัย สุจรติ จติอาสา) มีจิต

สาธารณะ มีจิตอาสา รบัผดิชอบต่อครอบครวั 

ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซือ่สัตย ์สุจริต มัธยัสถ ์

อดออม โอบออ้มอารี มีวินัย และรกัษาศีลธรรม 

   1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยดึมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

 

100 

   2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทัศนคตท่ีิดตีอ่บ้านเมอืง 

และปฏบัิตตินเป็นพลเมอืงดีของชาติ 

100 

 

   3) ร้อยละของผู้เรียนมคี่านยิมท่ีพึงประสงค์

ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

100 
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   1.3 รอ้ยละของผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
และมีความพรอ้มสามารถรบัมือ กบัภยัคกุคาม 
ทกุรูปแบบท่ีมีผลผลกระทบตอ่ความมั่นคง เชน่ 
ภยัจากยาเสพติด ความรุนแรง การคกุคามใน
ชีวิตและทรพัยส์นิ การคา้มนษุย ์ อาชญากรรม
ไซเบอร ์ภยัพิบตัิตา่งๆ และโรคอบุตัิใหม ่เป็นตน้ 

    

   1) ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ 

ในการป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด   

80 

   2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีภูมคิุ้มกันภัยดา้น  

อาชญากรรมไซเบอร์    

80 

   3) ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ 

ในการป้องกันภัยพบัิตติา่ง ๆ      

80 

   4) ร้อยละของผู้เรียนมภีูมิคุม้กันในการ  

ป้องกันตนเองจาก ความรุนแรง การคุกคาม 

ในชีวิตและทรัพย์สนิ  

80 

   5) ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ 

โรคอุบัตใิหม ่  

80 

   6) ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจากภัย

ของการค้ามนุษย ์   

80 

   1.4 รอ้ยละของผูเ้รยีนในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนใต ้ไดร้บัโอกาส และ
การพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ และมีคณุภาพ
สอดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ท่ี   

 

---------- 

 

----- 

   1.5 รอ้ยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ

กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มดอ้ยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่

ในพืน้ท่ีหา่งไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง 

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ

บริการด้านการศกึษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ

และเหมาะสมตรงตามตอ้งการ สอดคล้อง กับ

บริบทของพืน้ท่ี 

   1) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศกึษาท่ีมีกลุม่

ชาติพันธ์ุและกลุ่มดอ้ยโอกาส ได้รับการบริการ

ด้านการศกึษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคณุภาพเหมาะสม

และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

90 
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   1.6 ร้อยละของสถานศกึษา นอ้มน าพระ

บรมราโชบายด้านการศกึษาของพระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทร 

มหาวชิราลงกรณฯ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และ 

   1) ร้อยละของสถานศกึษาในการนอ้มน า 

พระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวง 

รัชกาลท่ี 10  มาใชใ้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอยา่งมปีระสิทธิภาพ   

100 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ม ี

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามท่ีก าหนดได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   2) ร้อยละของสถานศกึษาในการนอ้มน าหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนดอย่างมปีระสิทธิภาพ    

100 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาคณุภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

                      ในการแข่งขนั 

   2.1 ร้อยละของสถานศกึษาในเขตพื้นท่ีพิเศษ

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษได้รับการพัฒนา 

การจัดการศกึษาตามบริบท 

 

----------- 

 

- 

   2.2  ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับท่ีมีความเป็น

เลิศตามหลักพหุปัญญา ได้รับการสง่เสริม 

สนับสนุน เต็มตามศักยภาพ 

   1) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนา

ความเป็นเลิศตามหลักพหุปัญญา 

96 

   2.3 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศกึษา

ได้รับการพัฒนาทักษะวชิาชีพตามความถนัด

และความสนใจ 

   2) ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศกึษาได้รับ 

การพัฒนาทักษะวชิาชีพตามความถนัดและ

ความสนใจ 

50 
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   2.4 ร้อยละของผู้เรียนมสีมรรถนะด้านภาษา 

ตา่งประเทศ ดา้นดิจทัิล และด้านการคดิ

วเิคราะห์เพื่อการแข่งขันของประเทศ 

   1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถดา้น

ภาษา ตา่งประเทศ ระดับ 3 ขึน้ไป 

50 

   2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมนิ

สมรรถนะด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

ระดับดีขึ้นไป 

90 

   3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมนิ

สมรรถนะด้านความสามารถในการคิดวเิคราะห ์

ระดับดีขึ้นไป 

90 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   3.1 รอ้ยละของผู้เรียนปฐมวัยมพีัฒนาการ

ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สตปัิญญาตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พงึ

ประสงค์ตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560  ในระดับดีขึ้นไป  

   1) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีการพัฒนา

ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

   • ด้านร่างกาย 

   • ด้านอารมณ์- จิตใจ 

   • ด้านสังคม 

   • ด้านสตปัิญญา 

   • คุณลักษณะอันพึงประสงค ์12 ข้อ 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

   3.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี

ความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในดา้น

ตา่ง ๆ เพื่อการประกอบอาชพี การด ารงชวีติ

อยูร่่วมกันในสงัคมอยา่งสอดคลอ้งตามสภาพ  

   1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ 3 ขึน้ไป 

80 

ความตอ้งการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี 

ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 

   2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน

สมรรถนะส าคัญและทักษะในศตวรรษท่ี 21  

ในระดับดีขึ้นไป 

80 
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    3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน  

การอา่น การเขียน คิด วิเคราะห์ (3R ทักษะ

พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21) 

80 

    4) ร้อยละของนักเรียนได้รับการประเมิน 

ทักษะอาชีพ เพื่อการประกอบอาชพีหรือ

ด ารงชวีติตามความตอ้งการ 

80 

   3.3 ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ัน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนได้รับ

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษโดยใชร้ะดับการ  

   1) ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ

ประถมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ  

ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใชก้ารพัฒนาทางดา้น

ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

100 

พัฒนาทางดา้นภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ี 

ก าหนด 

   2) ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ  

มัธยมศกึษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ  

ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใชก้ารพัฒนาทางดา้น

ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

100 

   3.4 ร้อยละของสถานศกึษาท่ีสอนใน ระดับ 

ม.ต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ดา้นการ

อา่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ

ประเมินระดับนานาชาตติามโครงการ PISA 

   1) ร้อยละของสถานศกึษาท่ีสอนในระดับ   

ม.ต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ดา้นการ

อา่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ

ประเมินระดับนานาชาตติามโครงการ PISA 

(โครงการโรงเรียนขยายโอกาส) 

100 

  3.5 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแตล่ะ

ระดับการศกึษาตอ่ประชากรกลุม่อายุ 

       - ระดับปฐมวัย 

       - ระดับประถมศึกษา 

       - ระดับ ม.ต้น 

       - ระดับ ม.ปลาย 

   1) ร้อยละอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละ 

ระดับการศกึษาตอ่ประชากรกลุม่อายุ 

      • ระดับปฐมวัย 

      • ระดับประถมศึกษา 

      • ระดับ ม.ต้น 

      • ระดับ ม.ปลาย 

 

 

100 

100 

100 

78 
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   3.6. จ านวนสถานศกึษาท่ีจัดการเรียน 

การสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการ

จัดการเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

   1) จ านวนสถานศกึษาท่ีจัดการเรียนการสอน

ท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมกีารจัดการเพื่อ 

พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (สหวทิยาเขต 

ละ 1 โรงเรียน) 

11 

   3.7 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรอง

เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

   1) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา 

พหุปัญญารายบุคคล (10 ด้าน) 

      • ระดับ ป.3 

      • ระดับ ป.6 

      • ระดับ ม.3 

 
 

80 

80 

80 

  3.8 ร้อยละของผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

   1) ร้อยละของผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

85 

  3.9 นักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 

   1) นักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

ร้อยละ 50 ขึน้ไป 

      • ระดับ ป.6 

      • ระดับ ม.3 

      • ระดับ ม.6 

ร้อยละ 3 

   3.10 ร้อยละของผู้เรียน ชัน้ประถมศึกษา 

ปีท่ี 3 มคีะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

   1) ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 

มคีะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ระดับชาติ (NT) ระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 3 

   3.11 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศกึษาทุกระดับได้รับการพัฒนา

มาตรฐานวชิาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครู

ยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏบัิตหินา้ที่ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

   1) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศกึษาทุกระดับได้รับการพัฒนา 

มาตรฐานวชิาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครู

ยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏบัิตหินา้ที่ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

80 
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   3.12 ร้อยละของครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาได้รับการพฒันาให้มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการใชด้ิจิทัล   

ให้มีความพร้อมในการปฏบัิตงิาน 

   1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศกึษา

ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 

และทักษะในการใชด้ิจิทัลให้มีความพร้อม 

ในการปฏบัิตงิาน 

50 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมในการเข้าถงึบริการ 

                        ทางการศึกษา 

   4.1 จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ด้อยโอกาส     1) จ านวนนักเรียนท่ีเป็นผู้พกิาร 1,628 

เข้าถึงบริการทางการศกึษา และการพัฒนา    2) จ านวนนักเรียนท่ีเป็นผู้ด้อยโอกาส 4,030 

สมรรถภาพหรือบริการทางการศกึษาท่ี

เหมาะสมตามความจ าเป็น 

   3) ร้อยละของนักเรียนท่ีพิการได้รับการ

ชว่ยเหลอืผ่านเกณฑ์ประเมินตาม IEP 

32.40 

    4) ร้อยละของนักเรียนดอ้ยโอกาสที่ได้รับ

การช่วยเหลอื 

100 

   4.2 จ านวนนักเรียนยากจนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุน

ปัจจัยพืน้ฐาน/กองทุนเพื่อความเสมอภาค 

   1) ร้อยละของนักเรียนยากจนท่ีได้รับเงิน

อุดหนุนปัจจัยพืน้ฐาน 

28.98 

    2) ร้อยละของนักเรียนยากจนท่ีได้รับกองทุน

เพื่อความเสมอภาค 

12.18 

   4.3 สถานศกึษาทุกแห่งบรรลุเป้าหมายเพื่อ

การพฒันาท่ีย่ังยนื (Sustainable Development 

Goals : SDGs) 

   1) ร้อยละโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา

แบบยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย 

100 

   4.4 สถานศกึษาทุกแห่งมสี่วนร่วมและได้รับ

ความร่วมมอืกับภาคสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังภาครัฐ 

อกชน ชุมชนและประชาชน ในการสง่เสริม 

สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา 

   1) จ านวนของสถานศกึษาท่ีมีสว่นร่วมให้ความ 

ร่วมมอืกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชน 

ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษา 

102 

   2) จ านวนของสถานศกึษาท่ีได้รับความร่วมมอื

กับภาครัฐ  เอกชน ชุมชน และประชาชนในการ

ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการจัดการศกึษา 

102 
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   4.5 รอ้ยละของสถานศึกษาได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรม

การศกึษาสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติพืน้ท่ี

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 

 

----------- 

 

- 

   4.6  ร้อยละของสถานศกึษาน าเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชใ้นการ

จัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมโีอกาสเข้าถึงการศึกษาได้

อย่างเท่าเทียมและมปีระสิทธิภาพ 

   1) ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยดีิจิทัล 

(Digital Technology) มาใชใ้นการจัดการเรียน

การสอน การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมี

โอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อยา่งเท่าเทียมและ  

มปีระสิทธิภาพ 

100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   5.1 ร้อยละของนักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ 

และความตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม 

   1) ร้อยละของนักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ

และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 

    2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤตกิรรมการ  

แสดงออกถึงการด าเนินชวีติท่ีเป็นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 

95 

   5.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศกึษามกีารพัฒนาบุคลากรและ 

   1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศกึษา  

ได้รับการพัฒนาในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 

ปรับปรุงสถานท่ีให้เป็นต้นแบบส านักงาน  

สีเขียว (GREEN OFFICE) 

   2) ร้อยละของสถานศกึษาเป็นต้นแบบท่ีดี 

ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอ้ม 

100 

   5.3 ร้อยละของสถานศกึษาจดักิจกรรมให้

ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการ 

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   1) ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และ 

จัดกิจกรรมสร้างตระหนักในการอนุรักษ ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

   6.1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการ

ปรับเปลี่ยนให้เป็นดจิิทัล 

   1) จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปลี่ยน 

ให้เป็นดจิิทัล 

14 

   6.2 จ านวนของโครงการ สพฐ. ท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

   1) ร้อยละของโครงการของส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาที่มผีลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

80 

   6.3 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มคี่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน (ITA) 

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

   1) ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน  

(ITA) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

90 

   6.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม 

ท่ียึดม่ันความซื่อสัตย์สุจริต 

   1) ร้อยละของนักเรียนมพีฤติกรรมท่ียึดม่ัน 

ความซื่อสัตย์สุจริต ระดับดีขึ้นไป 

- 

   6.5 จ านวนสถานศกึษาท่ีได้รับการสง่เสริม

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

   1) จ านวนสถานศกึษาท่ีได้รับการสง่เสริม  

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน

วทิยาศาสตร์ 

70 

    2) จ านวนสถานศกึษาท่ีได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน

คณิตศาสตร์ 

70 

   6.6 ร้อยละของสถานศกึษาท่ีได้รับการ

กระจายอ านาจการ บริหารจัดการศกึษาอยา่ง

เป็นอสิระตามแนวทางที่ก าหนด 

   1) ร้อยละของสถานศกึษาท่ีไดรั้บการกระจาย 

อ านาจการบริหารจัดการศกึษาอย่างเป็น 

อสิระตามแนวทางที่ก าหนด 

80 

   6.7 หนว่ยงานทุกระดับผ่านการ ประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment   : ITA) 

   1) ค่าเฉลี่ยร้อยละของสถานศกึษาท่ีผ่านการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  

ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) 

88 
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   6.8 หนว่ยงานทุกระดับสามารถเชื่อมโยง

ข้อมูลกับฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและ

ภายนอกหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพและ

น าไปใชใ้นการวางแผนการบริหารจัด

การศึกษาได ้

   1) ร้อยละของสถานศึกษาสามารถเช่ือมโยง 

ข้อมูลกับฐานขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและ

ภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปใชใ้น

การวางแผนการบริหารจัดการศกึษาได ้

80 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสรมิและให้ก าลังใจ 

                        ที่มีประสิทธิภาพ 

 

- 

   1) ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรสถานศกึษา 

ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผู้เรียนเต็มตาม

ศักยภาพ 

100 

 

- 

   2) ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เชงิลึก (Active Learning) เสริมทักษะ

การเรียนรู้แกผู่้เรียน 

100 

-    3) ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาแหล่ง 

เรียนรู้ให้มคีวามหลากหลาย 

90 

 

- 

   4) ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมหรือ  

พัฒนาบุคลากร ในการจัดการการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100 

-    5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะส าคัญ

ตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- 

-    6) รอ้ยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึง  

ประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ในระดบัดีขึ้นไป 

- 

 

- 

   7) ร้อยละของโรงเรียน ที่จัดการศกึษาเพื่อ  

ส่งเสริมการมงีานท าและอาชพี ตามความ  

ตอ้งการและความถนัดของผู้เรียน 

90 
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ตัวชี้วัด 

สพฐ. 

ตัวชี้วัด 

สพป.สมุทรสาคร 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 

 

- 

   8) ร้อยละของโรงเรียนใชน้วัตกรรมในการ  

บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ตามบริบท

โรงเรียนตอบสนองความตอ้งการของชุมชน

และท้องถิ่น 

90 

 

- 

   9) ร้อยละของโรงเรียน ที่ใชร้ะบบสารสนเทศ  

ท่ีทันสมัยประกอบการตัดสนิใจในการก าหนด 

ทิศทาง นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศกึษา 

90 

 

- 

   10) ร้อยละของครูท่ีจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช ้ 

แหลง่เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยท่ีีทันสมัย                  

- 

-    11) ร้อยละของโรงเรียน ที่ใชก้ารนเิทศภายใน 

เป็นเครื่องมือก ากับ ติดตามการด าเนนิงาน 

100 

 

- 

   12) ร้อยละของโรงเรียน ที่มมีาตรการรักษา  

ความปลอดภัยและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง  

ความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 

100 

-    13) ร้อยละของโรงเรียน ที่มภีาคีเครอืขา่ย  

ในการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 

90 

 

- 
   14) ร้อยละของโรงเรียน ที่บริหารจัด

การศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 

และภาคีเครอืขา่ย 

90 
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   ยุทธศาสตร์ : สู่การปฏิบัติ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครก าหนดวางแผนการใช้

งบประมาณตามกรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานจัดสรรใหเ้พื่อการปฏิบัติ

และพัฒนางานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

  ก. งบบริหาร : ค่าใช้จ่ายประจ าที่จ าเป็นในการบริหารส านักงาน) งบประมาณ 1,660,000 บาท 

ดังนี้ 

ตาราง 24  :  งบบริหาร : ค่าใช้จ่ายประจ าที่จ าเป็นในการบริหารส านักงาน 
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ตารางท่ี 24  :  งบบริหาร : ค่าใช้จ่ายประจ าที่จ าเป็นในการบริหารส านักงาน (ต่อ) 
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  ข. งบพัฒนา (งบประมาณโครงการ) งบประมาณ 7,011,555  บาท รอการ

จัดสรรจาก สพฐ.  ดังนี้ 

ตารางท่ี 25  : สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคง 2 102,660 

2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศกึษา 

    เพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 

1 342,450 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 16 1,903,670 

4. การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

    การเข้าถึงบริการทางการศกึษา 

2 67,050 

5. การจัดการศกึษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตที่เป็นมติร 

    กับสิ่งแวดล้อม 

1 44,905 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสริมการมสี่วนร่วม 

    ในการบริหารจัดการศึกษา 

    8 3,318,670 

7. การพัฒนารูปแบบการก ากับ ตดิตาม นิเทศ ประเมิน  

    ส่งเสริมและใหก้ าลังใจที่มีประสิทธิภาพ 

7 1,232,150 

รวมทั้งสิ้น 37 7,011,555 
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ตารางท่ี 26 : สรุปโครงการ/งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบ 

ประมาณ 

กลุ่ม/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1 1) เสริมสร้างประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

    ประมุขในสถานศึกษา 

38,000 กสจ./ 

อลินดา 
P.91 

2 2) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรียน 64,660 กสจ./ 

จุฑามาศ 
P.92 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

                      ในการแข่งขัน 

3 1) ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดและแข่งขันกิจกรรม 

    ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการนักเรียน  

    ปีการศึกษา 2564 

342,450 กสจ./ 

กัลยา 
P.95 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 1) นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนนิงานตามโครงการ 

    โรงเรียนสุจริต 

50,000 กสจ./ 

อลินดา 
P.99 

5 2) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏบัิตงิานในหน้าท่ี 

    ผู้อ านวยการสถานศกึษาสังกดั สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี 

6,960 กบค./ 

ธนาธร 
P.100 

6 3) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวถิีศึกษาและ 

    ทักษะชวีิต 

5,000 กนต./       

สุพรรณี 
P.101 

7 4) อบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค 

    การผลิตสื่อมัลตมิเีดียจากสมาร์ทโฟน 

50,930 กอก/ 

สมชาย 
P.103 

8 5) พัฒนาครูผู้ช่วยสูก่ารเป็นครูมอือาชพี  

    สังกัด สพป.สค. 

506,520 กพค./

สุวรรณ 
P.105 

 

9 6) พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศกึษา 36,150 DLICT/ 

สุภาภรณ์ 
P.106 
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ตารางท่ี 26 : สรุปโครงการ/งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบ 

ประมาณ 

กลุ่ม/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

10 7) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับ 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้ 

    สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

112,160 กนต./ 

สาวิตรี 
P.107 

11 8) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ  

    งบลงทุน 

110,430 กนผ./ 

สุชาดา 
P.111 

12 9) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 121,380 กนต./อมรศรี P.113 

13 10) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเด็กปฐมวัย 121,380 กนต./อมรศรี P.115 

14 11) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏบัิตหินา้ที่ต าแหนง่  

    ผอ.สพท และ รอง ผอ.สพท. ในระยะ 1 ป ี

180,000 กบค./ธนาธร/

สิริพร 
P.117 

15 12) การตรวจและประเมนิผลงานวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 55,300 
กบค./นิรวิทย์ P.118 

16 13) ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้ปฏบัิตงิานการเงิน บัญชีและ 

     พัสดุของสถานศกึษา 
407,250 

กบส./ 

สมเกียรติ 
P.120 

17 14) พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม่บริหารงานการเงิน 

     และสินทรัพย์ 

35,390 กบส./ 

สมเกียรติ 
P.122 

18 15) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ 

     งานบริการใน สพป.สมุทรสาคร 

64,630 กอก./ 

นิภาพร 
P.124 

19 16) เพิ่มศักยภาพการน านโยบายสูก่ารปฏบัิติ 40,190 กนผ./กฤษณา P.125 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศกึษา  

  20 1) ส่งเสริมประชากรวัยเรยีนได้รับสิทธิและโอกาส 

   ทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2564 

18,050 กสจ./ 

กัลยา 
P.127 
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  21 2) การซ่อมบ ารุงอุปกรณรั์บสัญญาณดาวเทียมและ 

    กิจกรรม DLTV 

49,000 กนต./ 

อรรถพล 
P.130 

ตารางท่ี 26 : สรุปโครงการ/งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบ 

ประมาณ 

กลุ่ม/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคณุภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

22 1) อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

   ในสถานศกึษา 

44,905 กสจ./ 

สุรางค ์
P.135 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

23 1) เตรียมการจัดท าแผนปฏบัิตกิารประจ าปงีบประมาณ 

   พ.ศ. 2565 

316,380 กนผ./ 

ณัฐหทัย 
P.137 

24 2) ประชุมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

114,480 กอก./ 

นิภาพร 
P.139 

25 3) ประชุมพุธเชา้ ข่าว สพฐ. 32,200 กอก./เพยีงพนา P.141 

26 4) อบรมเชงิปฏบัิตกิารเขียนโครงการตามรูปแบบ  

    XYZ Model 

65,750 กนผ./ 

วนิดา 
P.142 

27 5) การบริหารงานตดิตาม รายงานประเมินผล 21,650 กนผ./อรประภา,

เกริกกานต ์
P.143 

28 6) การพัฒนาคุณภาพ สพท. ตามกรอบการประเมินผล 

    การปฏบัิตริาชการของส่วนราชการ 

28,210 กอก./ 

อมรรัตน์ 
P.145 

29 7) ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานตามภารกิจฯ 

    (จ้างบุคลากรใน สพท. 9 โครงการ 17 อัตรา) 

 1) กลุม่อ านวยการ จ านวน 5 อัตรา (รวมเงินเพิ่มค่าจา้งยาม) 

 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล  จ านวน 4 อัตรา 

 3) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ จ านวน  3 อัตรา 

 4) กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 2 อัตรา 

 5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

2,710,000 

 

กอก./กบค./ 

กนต./กนผ./ 

กสจ./กบส./ 

กพค. 

 

P.147 
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 6) กลุม่บรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 1 อัตรา 

 7) กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

ตารางท่ี 26 : สรุปโครงการ/งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบ 

ประมาณ 

กลุ่ม/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

30 8) สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายองค์กร 

    จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ นโยบาย ทิศทางองค์กร 

30,000 กนผ./วนิดา P.148 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 : การพัฒนารูปแบบการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริมและ 

                     ให้ก าลังใจท่ีมีประสิทธิภาพ 

31 1) ส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม  

   ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศกึษา 

300,450 กนต./ 

สมบัต ิ
P.150 

32 2) นิเทศบูรณาการคู่ขนานการนเิทศภายในเพ่ือพัฒนา 

    คุณภาพการศึกษา ประจ าป ี2564 

175,000 กนต./ 

สุพรรณี 
P.152 

33 3) การจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เชงิรุก 

    แหง่ศตวรรษท่ี 21 

200,200 กนต./ 

เอกรัฐ 
P.154 

34 4) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 9,120 กนต./ 

อมรศรี 
P.156 

35 5) วัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 292,000 กนต./ 

นฤมล, วรนุช 
P.158 

36 6) การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เชงิรุก 

    แหง่ศตวรรษท่ี 21 

193,170 กนต./ 

นฤมล 
P.160 

37 7) เลศิสุดสมุทรสาคร 62,210 กนต./ 

จงรัก 
P.162 
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ส่วนที่  4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือส ำคัญทำงกำรบริหำร

และกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำรและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน ภำยใต้

งบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรให้ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ

และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่น 

เพื่อใช้ขับเคลื่อนภำรกิจสู่เป้ำหมำย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร จึง

ได้ก ำหนดปัจจัยควำมส ำเร็จกระบวนกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร และกำรบริหำรงบประมำณ

เพื่อน ำแผนสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

 ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำต้องด ำเนินงำน เพื่อ

ตอบสนองตัวชี้วัดและเป้ำหมำย บริหำรงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ ประหยัดและเกิด

ประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด เป็นไปตำมจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

สมุทรสำคร สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำร

ด ำเนินงำนจักต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำร

งบประมำณ กำรเงนิและกำรคลัง ดังนี้ 

 1. กำรอนุมัติโครงกำร เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุม ดูแลกำรใช้งบประมำณให้เป็นไป

ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งบประมำณและกำรเสนอของบประมำณเพิ่มเติม กำรบริหำร

งบประมำณของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร มีระบบที่สำมำรถ

ติดตำมตรวจสอบได้และมีข้อมูลเพียงพอต่อกำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรค ให้ผู้รับผดิชอบโครงกำร

เสนอรำยละเอียดโครงกำรและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผนโดยให้เป็นไปตำมข้อตกลง 

กำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสมุทรสำคร รวมทั้งรำยกำรงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน จัดสรรใหด้ ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเป็นกำรเฉพำะ ทั้งนี ้ในส่วน
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งบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดสรรให้โรงเรียนเป็นหน่วย

ด ำเนนิกำร ให้ผู้รับผดิชอบกิจกรรมระดับเขตพื้นที่ได้ให้ค ำแนะน ำ ดูแล ตรวจสอบใหด้ ำเนินกำร

ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของโครงกำรที่ก ำหนด 

 เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครลงนำมอนุมัติ

โครงกำรแล้ว ให้ส ำเนำบันทึกเสนอขออนุมัติและเอกสำรโครงกำร (ค.3) และประมำณกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ (ค.2) ใหก้ลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ทรำบด้วย 

 2. กำรใชง้บประมำณ เพื่อด ำเนนิกิจกรรมโครงกำรใด ๆ ขอให้ยึดหลักธรรมำภบิำล คือ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบและ

หลักควำมคุ้มค่ำของงบประมำณ โดยกำรด ำเนินงำนจักต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของ

งบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงนิและกำรคลัง 

 3. มำตรกำร/แนวทำงกำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจำ่ยเงนิประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

     3.1 กำรเบิกจ่ำย กำรเร่งรัดและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อให้กำร

บริหำรงบประมำณด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องรวดเร็ว ให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำผู้รับผิดชอบโครงกำร เพื่อให้สำมำรถใช้จ่ำย

ได้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยของรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด ให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ

สินทรัพย์ ควบคุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำสมุทรสำครทรำบอย่ำงนอ้ย ดังนี้ 

- ไตรมำสละ 1 ครั้ง (สิน้สุดเดือน ธันวำคม , มนีำคม , มถิุนำยน ภำยใน 

   วันที่ 5 ของเดือนถัดไป)  

- ทุกเดือนในไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณ (กรกฎำคม , สงิหำคม, 

   กันยำยน ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)  

พร้อมทั้งส ำเนำแจง้กลุ่มนโยบำยและแผนทรำบ เพื่อไว้ใชป้ระโยชน์ในกำรบริหำรงบประมำณใน

ภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร 

 3.2 กรณี กิจกรรมหลักของโครงกำรสิ้นสุดแล้ว มีงบประมำณคงเหลือ ทั้งที่เป็น

งบประมำณที่ได้รับจัดสรรของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร หรอืงบที่

ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นกำรเฉพำะ   ไม่ให้

ผู้รับผิดชอบโครงกำรจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม (ยกเว้น กรณีมีเหตุจ ำเป็นซึ่งต้องขออนุมัติพร้อม

เหตุผลควำมจ ำเป็นผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน เป็นรำยกรณีไป) ทั้งนี ้เมื่อกิจกรรมของโครงกำร
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ดังกล่ำวสิ้นสุดลงแล้วมีงบประมำณคงเหลือ จะน ำกลับคืนไปสมทบเป็นภำพรวมของส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ส ำหรับใช้จัดสรรให้กับโครงกำรอื่น ๆ ที่จ ำ เป็น

หรอืมีกรณีเรง่ดว่นต่อไป 

 4. กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรและโครงกำรที่ด ำเนินกำรเพิ่มเติมระหว่ำง

ปีงบประมำณ กรณีมีสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนรำยละเอียด

โครงกำรบำงส่วน หรอืยุบเลิกโครงกำร หรอืจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรอื่นแทน หรอืมีโครงกำร

ที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสนอเหตุผล

ควำมจ ำเป็นและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน เพื่อน ำเสนอ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

ตำมหลักวิธีกำรและขั้นตอนกระบวนกำรของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร และเพื่อประโยชน์ใน

กำรรวบรวม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรจัดท ำรำยงำน

กำรจัดกำรศึกษำประจ ำปี และรำยงำนผลงำนตำมนโยบำยต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ตรวจรำชกำรประทรวงศึกษำธิกำร ผู้ตรวจรำชกำร

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ีและจังหวัดสมุทรสำคร 

 5. ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม บริหำรจัดกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้ว

เสร็จภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2564 ยกเว้น กรณีที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณภำยหลังให้เร่ง

ด ำเนินกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2564 หำกมีควำม

จ ำเป็นไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตำมที่ก ำหนดดังกล่ำว ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำครพิจำรณำเป็นรำยกรณี พร้อมส ำเนำแจ้ง

กลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงนิและสินทรัพย์ทรำบ 
 

 ระดับสถานศึกษา 

1. สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ   

ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำและเป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. 2553 ตลอดจนสอดคล้องเหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) โดยจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่จะด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและงบประมำณ จำกกำรทบทวน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์และแปลงเป็นแผนปฏิบัติกำรที่สำมำรถ

ด ำเนนิกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติโดยผู้บริหำร

หนว่ยงำนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

4. สร้ำงควำมตระหนักกำรรับรู้และเข้ำใจให้ผูบ้ริหำร ครูและบุคลำกรผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 

5. วำงระบบและจัดระเบียบให้กำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ประสบผลส ำเร็จ

อย่ำงเป็นกระบวนกำรที่มีควำมตอ่เนื่อง 

6. วำงระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบ

ของคณะกรรมกำร โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

    6.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยเดือนหรือรำยไตรมำส เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

ของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่

ก ำหนด อันจะน ำไปสู่กำรทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้ำหมำยและกลยุทธ์ใหม้ีควำมเหมำะสม 

     6.2 กำรประเมินผลระยะครึ่งแผนหรือสิน้สุดภำคกำรศึกษำ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

ปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยหรือกำรปรับเปลี่ยนแผน ให้มี

ควำมเหมำะสม (ถ้ำจ ำเป็น) 

     6.3 กำรประเมนิผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประมวลผลแผนเมื่อสิ้นสุดปี 2564 เพื่อ

สรุปกำรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดปีงบประมำณ 
 

 

การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

ให้ผู้รับผดิชอบโครงกำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

1. รำยงำนระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ก ำหนดปฏิทินติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขต

พืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ดังนี้ 
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ครั้งที ่
ระยะเวลำ 

ภำยในวันที่ 
แนวปฏิบัติ 

1 5 มกรำคม 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1  

(ตุลำคม – ธันวำคม 2563) 

2 5 เมษำยน 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2  

(มกรำคม – มีนำคม 2564) 

3 5 กรกฎำคม 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3  

(เมษำยน – มิถุนำยน 2564)  

4 5 สิงหำคม 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4  

(กรกฎำคม 2564) 

5 5 กันยำยน 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำสที่ 4  

(สิงหำคม 2564) 

6 5 ตุลำคม 2564 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำสที่ 4  

(กันยำยน 2564) 
 

 2. รำยงำนเมื่อโครงกำรเสร็จสิ้น 

     ภำยใน 15 วัน นับจำกกิจกรรมหลักในโครงกำรเสร็จสิ้น ประเด็นที่ควรรำยงำน

ประกอบด้วย  

  1) ช่ือโครงกำร 

  2) กิจกรรม ขั้นตอนกระบวนกำร 

  3) ผลกำรด ำเนินงำนเชงิปริมำณ/เชิงคุณภำพตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

  4) ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข 

  5) ภำพถ่ำย (ถ้ำมี) 

เพื่อน ำไปประมวลสังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นภำพรวม รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร นอกจำกนี้กำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนนิงำนโครงกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดปฏิทินจะเป็นข้อมูล

ที่ส ำคัญประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน

ปีงบประมำณต่อไป 
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     ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงกำร ส ำเนำรำยงำนให้กลุ่มนโยบำยและแผน

ทรำบด้วย กรณีที่จัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำ ให้ผู้รับผิดชอบงำนระดับเขตพื้นที่

กำรศกึษำ มหีนำ้ที่ตดิตำม ประเมินผลและรำยงำนผลดว้ย ทั้งงบประมำณในส่วนของส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำสมุทรสำคร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 
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ส่วนที่ 5 

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ท่ี 1 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ท่ี 2 ตัวบ่งท่ี 1 

ชื่อโครงการ  เสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา 

กลุ่ม สง่เสริมการจัดการศกึษา  ผู้รับผิดชอบ นายนรศิ  ทวสีุข/นางอลินดา  กติตทิรงภพ 

งบประมาณ   งบ สพป.สมุทรสาคร ..........38,000.......... บาท   งบ สพฐ..................... บาท   งบอื่น ๆ (ระบุ)  ..................... จ านวน....................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพือ่เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย อันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น

ประมุขใหแ้กค่รูและ

นักเรียน 

   2. เพือ่ปลูกฝังทัศนคติที่

ดีต่อบ้านเมืองค่านิยมที่พึง

ประสงคแ์ละความเป็น

พลเมืองดีของชาติใหแ้กค่รู

และนักเรียน และเคารพ

สิทธิของผู้อื่นตามระบอบ

ประชาธปิไตย 

เชิงผลผลิต 

   จัดอบรมใหค้วามรู้แก่

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม จ านวน 

102 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 

เชิงผลลัพธ์ 

   ครผูู้สอนสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม มคีวามรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัการปกครอง

ในระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง

เป็นประมุข 

   1. รอ้ยละของ

ผู้เรยีนที่มีพฤติกรรม

ที่แสดงออกถงึความ

รักในสถาบันหลัก

ของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรง

เป็นประมุข 

   2. รอ้ยละของ

ผู้เรยีนมีทัศนคติที่ดี

ต่อบ้านเมืองและ

ปฏิบัตตินเป็น

พลเมืองดีของชาติ 

   จัดอบรมใหค้วามรู้ตามโครงการ

เสริมสร้างประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

ในสถานศึกษา 

พ.ค. 63 38,000 38,000 -  

รวมงบประมาณ    38,000 38,000 -  
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           สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ท่ี 1 

                                 มฐ.สพป.สมุทรสาคร ท่ี 2 ตัวบ่งท่ี 1, 8 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและคุ้มครองนักเรยีน 

กลุ่ม สง่เสริมการจัดการศกึษา  ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฑามาศ  รักษาสวสัดิ ์

งบประมาณ   งบ สพป.สมุทรสาคร .....64,660......... บาท     งบ สพฐ................ บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

 รวม สพป. 
สถาน 

ศึกษา 

   1.  เพื่อให้ครูสามารถ

พัฒนา ระบบกา รดู แ ล 

ช่วยเหลือและคุ้มครอง

นักเรียนในโรงเรียนของ

ตนเองได ้

   2. เพื่อให้ครูมีความรู้

ด้านการดูแลและช่วยเหลือ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม

มีปัญหาท้ังรายบุคคลและ

รายกลุ่ม 

   3. เพื่ อ ใ ห้  สพป .สค . 

พัฒน าน วั ต ก ร รมก า ร

ส่งเสริมและคุ้มครองเด็ก

นักเรียน 

   1. ครูและบุคลากรกลุ่ม 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทุกคนมีแนวทางการพัฒนา 

ระบบการดูแล ช่วยเหลอื

และคุ้มครองนักเรียน 

   2. ร้อยละ 80 ของครู

ประจ าชั้น ม.1 ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมการอบรมฯ มี

ความรู้ด้านการดูแลและ

ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาท้ัง

รายบุคคลและรายกลุ่ม

อยู่ในระดับดีมาก 

 

   1. ครูและบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศกึษา จ านวน 

110 คน มแีนวทาง 

การพัฒนาระบบการ

ดูแลชว่ยเหลอื และ

คุ้มครองนักเรียน 

   2. ครูท่ีเขา้ร่วมการ 

อบรมฯผ่านการฝึก 

อบรมตามหลักสูตร  

ท่ีก าหนด 

 

 

   1. กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย 

   1.1 การจัดท าคูมื่อด าเนินงานศนูย์

สุขภาพจัดโรงเรียนภายใต้ระบบการ

ดูแลและชว่ยเหลือนักเรยีน 

   1.2 การจัดท าคูมื่อการด าเนินงาน

ศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและ

ช่วยเหลือนักเรียน(สพป.สค.) 

   1.3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

พัฒนาระบบการดูแล ชว่ยเหลือและ

คุม้ครองนักเรียน 

     - อบรมเชงิปฏิบัติการด้วย

รูปแบบ Blended Learning 

     - อบรมเชงิปฏิบัติการด้วย

รูปแบบ Face-to-Face Learning 

 

ม.ค. - 

ก.ย. 64 

48,000 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

 รวม สพป. 
สถาน 

ศึกษา 

 

 

 

 

   3 .  ร้อยละ 70 ของ

นักเ รียนระดับชั้น  ม.1 

โรงเรียนขยายโอกาสใน

สังกัด มีคุณลักษณะท่ี

เป็นจุดแข็งส าหรับทักษะ

ชวีติอยูใ่นระดับดีมาก 

   3. นักเรียนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมการ

ส่งเสริมทักษะ ชวีติมี

คุณลักษณะท่ีเป็นจุด

แข็งส าหรับทักษะ

ชวีติผ่านเกณฑ์

ตามท่ีโครงการฯ 

ก าหนด 

   2. กจิกรรมการสร้างนวัตกรรม

ทางสังคม ดา้นสุขภาพจิตโรงเรยีน 

   2.1 จัดท าชุดกจิกรรมการส่งเสรมิ

ทักษะชวีิตแกนั่กเรยีนกลุ่มเส่ียงและ มี

ปัญหาทางสุขภาพจติเด็กและวยัรุน่ 

   2.2 จัดท าบอร์ดเกมเพือ่ลดความ

เส่ียงปัญหาซึมเศร้าในเด็กและวยัรุ่น 

   3. กจิกรรมลงพื้นทีเ่พือ่ติดตามผล

การด าเนินงานโครงการฯ โดยใช ้

   3.1 การ Coaching and Mentoring 

for Teachers 

   4. การประเมินผลและรายงาน

สรุปผลโครงการฯ 

   4.1 จัดประชุมการถอดบทเรียน

การด าเนินงานการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรยีน

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

7,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,660 

รวมงบประมาณ    64,660    
 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ท่ี 2 ตัวบ่งท่ี 1 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดและแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการนักเรยีน ปีการศึก ษา 2564 

กลุ่ม ส่งเสรมิการจัดการศกึษา  ผู้รับผิดชอบ นายนรศิ  ทวสีุข/นางสาวกัลยา  คงบัน 

งบประมาณ   งบ สพป.สมุทรสาคร .........342,450.......... บาท   งบ สพฐ..................... บาท   งบอื่น ๆ (ระบุ)  ..................... จ านวน....................บาท 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อสง่เสริมสนับสนุน

ให้สถานศกึษา ผู้บริหาร 

ครูและนักเรียนได้น าผลงาน

ท่ีเกิดจาการจัดการศึกษา

มาเผยแพร่สูส่าธารณชน

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ระหวา่งสถานศกึษา 

สหวทิยาเขตทุกสหวทิยาเขต 

   2. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้นักเรียนปกติ

และเด็กพิเศษเรียนรวมได้

แสดงออกดา้นศักยภาพ

เชิงปริมาณ 

   1 .  นัก เ รียน เข้ า ร่ วม

แ ส ด ง ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ

ผลงาน รวมท้ังคัดเลือก

นักเรียนเป็นตัวแทนเขต

พื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วม

ประกวดและแข่ ง ขั น

กิจกรรมในงานมหกรรม

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง

ศลิปหัตถกรรมวชิาการ 

ของนักเรียน ประจ าปี 

2564 

   1. รอ้ยละจ านวน

โรงเรียน ครูและ

นักเรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

   2. รอ้ยละจ านวน

ผลงานหรือ

ผลิตภัณฑท่ี์แสดงถึง

การอนุรักษภ์ูมิ

ปัญญาไทยและ

พื้นบ้าน 

   1. การคัดเลือกนักเรยีนตัวแทน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   2. ประชุม admin สหวิทยาเขต

การจัดท าโปรแกรมงาน 

   3. ประชุม admin ศูนย์ด าเนินการ

จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

การศึกษา การจัดท าโปรแกรมงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

   4. ค่าใช้จา่ยในการแข่งขัน

กจิกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   - ศูนยร์ะดับประถมศึกษา 

   - ศูนยร์ะดับมัธยมศึกษา 

ต.ค. - 

พ.ย. 64 

 

 

1,050 

 

1,400 

 

 

 

 

 

180,000 

160,000 

 

 

1,050 

 

1,400 

 

 

 

 

 

180,000 

160,000 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

และความสามารถพเิศษใน 

ละด้าน 

    

    2. ผู้บริหารสถานศกึษา 

ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

มคีวามพงึพอใจในการมี

ส่วนร่วมในการจัดงานและ

ผลจากการจัดกจิกรรม

การประกวดและแข่งขัน

ในงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนไม่นอ้ยกว่า  

ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ 

   1. นักเรียนปกติและ

เด็กพิเศษท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมการแขง่ขัน

ทักษะวชิาการได้

แสดงออกซึ่งความรู้

ความสามารถเป็นท่ี

ประจักษต์อ่สาธารณชน 

   3. รอ้ยละจ านวน

ผู้ท่ีสนใจเขา้รว่มชม

กิจกรรม 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

มศีักยภาพทางวิชาการ 

มคีุณลักษณะพงึประสงค ์

   2. ผู้บริหารสถานศกึษา 

ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาและผู้เกี่ยวข้องมี

ความพงึพอใจในการมี

ส่วนร่วมและผลของการจดั

กิจกรรมการประกวดและ

แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนทุกระดับ 

 

รวมงบประมาณ    342,450 342,450   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการโรงเรยีนสุจรติ 

กลุ่ม สง่เสริมการจัดการศกึษา ผู้รับผิดชอบ นายนรศิ  ทวสีุข/นางอลินดา  กติตทิรงภพ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร ...................... บาท    งบ สพฐ.........50,000............. บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียน

สุจรติให้มกีารพัฒนาตอ่

ยอดอย่างตอ่เนื่อง 

   2. เพื่อนิเทศ ก ากับ 

ตดิตามการด าเนินงานของ

โรงเรียนสุจริต 

   3. เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน

การด าเนนิการอ่ืน ๆ ตาม

โครงการโรงเรียนสุจริต 

เชิงผลผลิต 

   นิเทศ ก ากับ ติดตาม

โรงเรียนสุจริตในสังกัด 

102 โรงเรียน 

เชิงผลลัพธ์ 

   1 .  โ ร ง เ รี ยน สุจริ ต มี

คุณลักษณะ 5 ประการ

ของโรงเรียนสุจรติ 

   2. โรงเรียนสุจริตมีการ 

ปฏิบัตงิานด้วยความ

โปรง่ใส ตรวจสอบได้ยึด

ประโยชน์ของทางราชการ

เป็นหลัก 

   1. รอ้ยละ 100 

ของโรงเรียนสุจริตมี

การด าเนนิงานตาม

แนวทางที่ สพฐ. 

ก าหนด 

   2. รอ้ยละ 80 

ของโรงเรียนสุจริต

ปฏบัิตงิานดว้ยความ

สุจรติ โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบ

ได ้

   ด าเนนิการนเิทศ ก ากับ ติดตาม

โรงเรียนสุจริตในสังกัด จ านวน 

102 โรงเรียน 

ม.ีค. - 

ก.ย. 64 

50,000 50,000   

รวมงบประมาณ    50,000 50,000   



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี 

กลุ่ม บรหิารงานบคุคล ผู้รับผิดชอบ นายธนาธร  จูงวงษ์สุข/นางสาวสิรพิร  เดชปัญญาวัฒน ์

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .....6,960................. บาท    งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏบัิติ

หนา้ที่ ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศกึษา 

สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 

1 ปี อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   2. เพื่อสรรหา

ผู้อ านวยการสถานศกึษาที่

มศีักยภาพในการ

บริหารงานตามหลักเกณฑ์

และวิธีการท่ี สพฐ. 

ก าหนด 

เชิงปริมาณ 

   ผู้อ านวยการ

สถานศกึษา สังกัด สพฐ. 

จ านวน 11 ราย 

เชิงคุณภาพ 

   ผู้อ านวยการ

สถานศกึษามศีักยภาพ

ในการบริหารงานตาม

หลักเกณฑ์และวธีิการท่ี 

สพฐ. ก าหนด 

   ร้อยละ 100

ผู้อ านวยการรสถาน

ศกึษา สังกัด สพฐ. 

รอบบรรจุค าสั่ง 

ศธจ. ที่ 271/2563 

สั่ง ณ วันท่ี   6 

ธันวาคม 2562 

   1. ประชุมก าหนดปฏิทินการ

ประเมิน 

   2. การประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัตงิานในหน้าที่ ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัด 

สพฐ. ในระยะเวลา 1 ป ี

   3. สรุปผลการด าเนินงานแจง้ 

กศจ. สมุทรสาคร 

พ.ย.63 - 

ม.ค. 64 

 

 

6,960 

 

 

6,960 

  

รวมงบประมาณ    6,960 6,960   



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  นางสพุรรณี  ชืน่ค้า 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร ...................... บาท    งบ สพฐ.........5,000............. บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูล

ครูท่ีผ่านการพัฒนาครู

เพศวถิีศึกษาแบบออนไลน์

ปีงบประมาณ 2562 – 

2563 

   2. เพื่อด าเนนิการตรวจ

และประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู้เพศวถิีศึกษา

และทักษะชีวิต 

   3. เพื่อนิเทศ ตดิตาม

และประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้เพศวถิีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในการจัด

เชิงผลผลิต(Out put) 

   1. รายงานฐานข้อมูล

ของผู้ ท่ีลงทะเบียนผ่าน

โปรแกรมการพัฒนาวิถี

ศึกษาแบบออนไลน์ ปี 

2562 – 2564 จ านวน 1 

เล่ม 

   2. จ า น ว น ค รู ท่ี

ล ง ท ะ เ บี ย น อ บ ร ม

โปรแกรมพัฒนาครูเพศ

วิถีศึกษาและผ่านการ

อบรมร้อยละ 50 

เชิงผลลัพธ์(Out come) 

   1. รอ้ยละ

ฐานขอ้มูลโรงเรียนท่ี

มคีรูลงทะเบียน

อบรมโปรแกรมการ

พัฒนาเพศวิถีศึกษา

แบบออนไลน ์

   2. จ านวนครูท่ี

ลงทะเบียนเข้ารับ

การอบรมโปรแกรม

พัฒนาครูเพศวถิี

ศกึษาปีงบประมาณ 

2564 

 

กจิกรรมที่ 1 การวางแผน 

   1.1 วางแผน/จัดท าโครงการขอ

อนุมัติโครงการ 

กจิกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศ 

   2.1 แจง้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ 

ใหค้รูเขา้รับการอบรมเพศวิถศีึกษา

แบบออนไลน์ 

   2.2 ตรวจ ประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู้ของครทูี่อบรมผ่าน

โปรแกรมพฒันาครูเพศวิถศีึกษา

ออนไลน์ 

   2.3 นเิทศ ตดิตามและประเมินผล

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชวีิต 

 

ธ.ค. 63 

 

 

ธ.ค. 63 

 

 

ธ.ค. 63 - 

ก.ย. 64 

 

พ.ค. - 

ม.ิย. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

กิจกรรมแบบ Active 

Learning 

   1. สพป.สมุทรสาครมี

ฐานข้อมูลครูท่ีผ่านการ

อบรมโปรแกรมพัฒนา

ครูเพศวถิีศึกษา 

   2. ครูท่ีลงทะเบียนเข้า

รับการอบรมโปรแกรม

พัฒนาครูเพศวิถีศึกษา

เรียนจบหลักสูตรและส่ง

แผนการจัดการเรียนรู้

เพศวิถีศึกษาผ่านระบบ

ออนไลน ์

   3 .  ค รูผู้ สอนเพศวิถี

ศึกษามีความรู้  ความ

เข้าใจและสามารถจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้

แ บ บ  Active Learning 

และ  น า ไ ป ใ ช้ ใ นก า ร

จัดการเรียนการสอนได้ 

   3. รอ้ยละของครู

ท่ีผ่านการอบรมเพศ

วถิีศึกษาออนไลนปี์ 

2564 

 

    - คา่ใช้จา่ยเดินทางไปราชการ 

กจิกรรมที่ 3 สรุป รายงานผล 

   3.1 รวบรวมข้อมูล วเิคราะห ์

สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

 

 

ก.ย. 64 

 

 

รวมงบประมาณ    5,000 5,000   



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ป
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รสาคร  
103 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ที่ 12 

ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิตสื่อมัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน 

กลุ่ม อ านวยการ ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย  นุตรักษ์ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร ......50,930................ บาท    งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการ

อบรมได้ทราบและเขา้ใจ

หลักการ วิธีการเพื่อ

พัฒนาทักษะและเทคนิค

การผลิตสื่อมัลตมิเีดียจาก

สมาร์ทโฟน 

   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ

อบรมสามารถผลิตสื่อ

มัลติมีเดียจากสมารท์โฟน

และประยุกตใ์ชใ้ห้เข้ากับ

องคก์รของตนเองได้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพ 

   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ

อบรมแลกเปลี่ยนเทคนิค

เชิงปริมาณ 

   ผู้ เ ข้ า รั บก า รอบรม

เจ้าหน้าท่ีธุรการทุกกลุ่ม

ใน  สพป.  ตั วแทนสห

วิทยาเขต ๆ ละ 2 คน

คณะท างาน 10 คน รวม

จ านวน 42 คน 

เชิงคุณภาพ 

   1. ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถใช้แอพลิเคชั่นใน

การผลิตสื่อมัลติมี เดีย

จากสมารท์โฟน 

  

   1. รอ้ยละ 90 ของ

ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการผลิตสื่อ

มัลติมีเดียจาก

สมาร์ทโฟน 

   2. ระดับความพงึ

พอใจของ

ผู้รับบริการพัฒนา

ทักษะและเทคนิค

การผลิตสื่อ

มัลติมีเดียจาก

สมาร์ทโฟน 

   อบรมเชิงปฏิบัตกิารผลติสื่อ

มัลติมีเดยีจากสมาร์ทโฟน 

ธ.ค. 63 50,930 50,930 

 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

และวิธีการรวมท้ัง

แลกเปลี่ยนขอ้เสนอแนะ

อันเป็นประโยชนท่ี์สามารถ

น าไปปรับใชใ้น

สถานการณ์ปัจจุบันได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

  2. ผู้ เข้ารับการอบรม

ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต สื่ อ

มัลติมี เดียจากสมาร์ท

โฟน 

รวมงบประมาณ    50,930 50,930   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ป
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รสาคร  
105 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ที่ 3 

ชื่อโครงการ  พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สังกัด สพป.สมุทรสาคร 

กลุ่ม พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุวรรณ  สกุลนิติโรจน์/นางสาวสมฤทยั  ด่านกลาง 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......506,520.......... บาท    งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการ

อบรมพัฒนา มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 

หนา้ที่ ระเบียบ กฎหมาย 

คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ

อบรมพัฒนามทัีกษะ เจต

คติท่ีมีต่อวชิาชีพครู 

สามารถปฏบัิตงิานได้

อย่างมศีักยภาพ มีความ

เป็นมอือาชพี 

เชิงปริมาณ 

   1.  ครูผู้ช่วยในสังกัด

จ านวน 250 คน 

   2. วิทยากร/วิทยากรพี่

เ ลี้ ย งจ านวน  33  คน 

คณะท างานจ านวน 7 คน 

เชิงคุณภาพ 

   ผู้ เ ข้ า รั บก า รอบรม

พัฒนามีความรู้ ความ

เ ข้ า ใ จ  ผ่ า น เ กณฑ์ ท่ี

โครงการก าหนดไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 

เชิงปริมาณ 

   ร้อยละ 90 ของ

ครูผู้ช่วยมีความรู้

ความเข้าใจหลังการ

อบรมผ่านเกณฑ์ท่ี

โครงการก าหนด 

เชิงคุณภาพ 

   ครูผู้ช่วยมีความ

พงึพอใจต่อการจัด

ฝึกอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารระดับดี 

กิจกรรมที่ 1 

   ประชุมเชงิงปฏิบัตกิารสร้าง

ต้นฉบับและเอกสารการอบรม (40 

คน 1 วัน) 

กิจกรรมที่ 2 

   การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (ครู

ผู้ช่วย 250 คน วิทยากร/วทิยากร  พี่

เลีย้ง 33 คน คณะท างาน 7 คน   3 

วัน)    

 

ก.ค. 64 

 

 

 

ส.ค. 64 

 

17,600 

 

 

 

488,290 

 

17,600 

 

 

 

488,290 

  

รวมงบประมาณ    506,520 506,520   

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ที่ 3 

ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

กลุ่ม สง่เสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาภรณ์  สานอก 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......36,150........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ี

รับผิดชอบระบบ

สารสนเทศทางการศกึษา

ของสถานศึกษาในสังกัด 

สพป.สมุทรสาคร 

   2. เพื่อทุกโรงเรียนใน

สังกัดมรีะบบข้อมูล

สารสนเทศท่ีจัดท าขึ้นเอง 

เชิงปริมาณ 

   ผู้รบัผิดชอบงานข้อมูล

สารสนเทศของโรงเรียน 

จ านวน 102 โรงเรยีน 

เชิงคุณภาพ 

   1. ผู้เข้ารบัอบรมมี

ความรู้ ความเข้าใจและ

สามารถน าความรู้ไปจัดเก็บ 

ข้อมูลทางการศึกษาได้

อย่างถูกต้องและทันสมัย

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   2 .  โ ร ง เ รี ยน มีระบบ

สารสนเทศที่จัดท าขึน้เอง 

   1. โรงเรียน

สามารถยืนยันขอมู้ล

ได้ทันก าหนดเวลา

ร้อยละ 100 

   2. โรงเรียนมี

ระบบสารสนเทศท่ี

จัดท าขึ้นเองร้อยละ 

100 

   1. อบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนา

บุคลากรด้านระบบสารสนเทศทาง

การศึกษา 

   - อบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

   - จัดท าคูมื่อประกอบการอบรม 

   2. โรงเรียนจัดเกบ็ข้อมูลและ

ปรับปรงุขอ้มูลสารสนเทศทาง

การศึกษา ใหเ้ป็นปัจจุบันและยืนยัน

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   3. จัดท าเอกสารสารสนเทศทาง

การศึกษา ปีการศกึษา 2564 

พ.ค. 64 

 

 

 

 

พ.ค. - 

ก.ย. 64 

 

 

ม.ิย. - 

ก.ค. 64 

 

 

 

19,550 

4,600 

 

 

 

 

12,000 

 

 

 

19,550 

4,600 

 

 

 

 

12,000 

  

รวมงบประมาณ    36,150 36,150   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2, 3 ตัวบ่งที ่2.5, 3.3, 3.5 

ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรยีมผู้เรยีนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลทางการศกึษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวิตร ี เหลอืงสุรีย์/นางวรนุช  ตุนฑกจิ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .....112,160........... บาท    งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อใหผู้้บริหารและ

ครูมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 

   2. เพื่อให้ครูสามารถจัด 
การเรียนรู้ทั้งระบบสู่       
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21  

   3. เพื่อส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง

กับทักษะในศตวรรษที่ 21   

เชิงผลผลิต  
    1 โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 102 แห่ง สง่เสริม
และพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ และมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21  
   2. ผู้บริหารโรงเรียน       
ในสังกัดจ านวน 102 คน 
ได้รับการพัฒนา  
   3. ครูแกนน า โรงเรียน        
ในสังกัดจ านวน 204 คน 
ได้รับการพัฒนา  
 
 

   1. ผู้บริหารโรงเรียน 
ครู มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ มีทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21
น าสู่การปฏิบัตไิด้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
   2. โรงเรียนสามารถ
ส่งเสริมและพฒันา
นักเรียนให้มีคุณภาพ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัด              
การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 
   1. จัดท าเอกสารการจัด     
การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สู่ศตวรรษ ที่ 21 
(Steam Design Process) โดย
จัดท าเอกสารต้นฉบับ จ านวน  
10 เล่ม และให้โรงเรียนในสังกัด
ใช้วิธีการสแกน QR Code 
(เอกสารรวมเข้าเล่ม สันกาว 
จ านวน 10 เลม่, เล่มละ 110 บาท) 
   2. ประชุมเชิงปฏบิัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

  

 

 

1,100 

 

 

 

 

 

 

 

24,000 

 

 

 

 

 

1,100 

 

 

 

 

 

 

 

24,000 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   4. เพื่อพัฒนากระบวนการ 
นิเทศ ติดตามให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ สนับสนนุโรงเรียน
ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา น าสู่
การปฏิบัตไิด้อยา่งเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
เชิงผลลัพธ์  
   1. ผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครู มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
หลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
   2. โรงเรียนสามารถ
บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู ้มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ และ

ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ 
และได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
ตามความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียน 
แต่ละบุคคลรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 
และเข้าถึงความรู้
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย
และเหมาะสม มี
ทักษะ  การคิด
วิเคราะห์ พร้อมกับ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21  

(Active Learning) สู่ศตวรรษ          
ที่ 21 กระบวนการ Steam 
Design Process (STEAM) 
(จ านวน 4 คร้ัง) โดยวิธีการจัด
ประชุม Zoom Meeting /
วิทยากรน าประชุมจ านวน 5 คน 
กิจกรรมที่ 2  การประกวด
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ               
( Best  Practice ) การเรียน             
การสอนที่สอดคล้องกับทักษะ       
ในศตวรรษที่ 21 
   1. ประกวดนวัตกรรม/วิธีปฏบิัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice ) การ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน (3 
ระดับปฐมวยั,ประถม ,มัธยม) 
ค่าตอบแทนกรรมการ (3 ชุด ชดุ
ละ 3 คน) ค่าตอบแทนเงนิรางวลั               

 

 

 

 

 

 

 

 

28,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,200 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความสนใจ
และความถนัดของ
นักเรียนแต่ละบุคค 

(การประกวด 3 ระดับ ระดับละ   
4 รางวัล) 
กิจกรรมที่ 3 สังเคราะห์ผล              
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
   1. จัดท าเอกสารสังเคราะห์การ
ประเมินหลักสตูรสถานศึกษา โดย
จัดท าเอกสารต้นฉบับ จ านวน 10 
เล่ม (เอกสารรวมเข้าเล่มสันกาว 
จ านวน 10 เล่ม,เล่มละ 120 บาท) 
กิจกรรมที่ 4 สร้างความรู้               
ความเข้าใจหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
   1. อบรมสร้างความรู้  ความ
เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ให้แก่ผู้บริหารและครูวิชาการ     
(2 รุ่น/ รุ่นละ 1 วนั) 
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม
ติดตามการจดัการเรียนรู้เพ่ือ

 

 

 

 

 

57,360 
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57,360 

 

 

 

 

- 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ      
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21  
   1. นิเทศ ติดตามการจัด 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
(โรงเรียนในสังกัด 102 แห่ง) 

รวมงบประมาณ    112,160 112,160   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ที่ 2 

ชื่อโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 

กลุ่ม นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ นางสุชาดา  หสัด ี

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร ......110,430................ บาท   งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อใหผู้้บริหารและ

ครูมีความรู้ความเข้าใจใน

แนวทางและหลักการขอ

จัดตั้งงบประมาณ งบ

ลงทุน 

   2. เพื่อให้สถานศกึษาได้

มกีารวางแผนในการ

เตรียมเสนอขอจัดตัง้

งบประมาณ งบลงทุน 

   3. เพื่อให้สถานศึกษา

และ สพท. สามารถ

พัฒนาหน่วยงานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสอดคลอ้งกับ

เชิงผลผลิต 

   1. ผู้บริหารสถานศกึษา

และผู้รับผดิชอบการจัดท า

ค าจัดตัง้งบประมาณ งบ

ลงทุนในสังกัด 102 โรงเรียน 

มคีวามรู้ ความเข้าใจใน

การพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดตัง้งบประมาณ งบ

ลงทุน 

   2. สถานศกึษาและ 

สพท. ได้พัฒนาหน่วยงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลตามบริบท

ขององค์กร 

   1. ผู้บริหารและ

ผู้รับผิดชอบการ

จัดท าค าขอจัดตัง้

งบประมาณ งบ

ลงทุนในสังกัด 102 

โรงเรียน มีความรู้

ความเข้าใจในการ

จัดตั้งงบประมาณ 

งบลงทุนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 95 

   2. สถานศกึษา

และ สพท. สามารถ

พัฒนาหน่วยงานได้

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดท าค าขอจัดต้ังงบประมาณ 

งบลงทุน  

   - อบรมใหค้วามรู้ให้กับ ผอ.ร.ร. 

และครูผู้รบัผิดชอบการจัดต้ัง

งบประมาณทุกโรงเรยีน ๆ ละ 2 คน  

กิจกรรมที่ 2 การบริหารงานจัดต้ัง

งบประมาณ 

   - คา่ใช้จา่ยประชุมคณะกรรมการ

กล่ันกรองฯ จ านวน 3 ครัง้ (คา่อาหาร

ว่างและเครือ่งดื่ม)  2,310 บาท 

   - คา่ปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ

(ตรวจสอบ/ปรบั/สรปุค าขอ)  

53,640 บาท 

 

ก.ค. 64  

 

38,880 

 

 

 

 

71,550 

 

 

38,880 

 

 

 

 

71,550 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

บริบทและความตอ้งการ

ขององค์กร 

เชงิผลลพัธ ์

   1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใน

สังกัดและผู้รับผดิชอบการ

จัดท าค าขอตัง้งบประมาณ 

งบลงทุน มคีวามเขา้ใจใน

แนวทางและหลกัการขอ

จัดตัง้งบประมาณ งบลงทุน 

   2. สถานศกึษาและ สพท. 

สามารถพัฒนาหนว่ยงาน

อยา่งมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามบริบทของ

องคก์รอยา่งมรีะบบ 

 

อย่างมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

   - คา่ใช้จา่ยตรวจสอบข้อมูลเชงิ

ประจักษ์ ระยะเวลา 15 วัน 

      คา่เบีย้เลีย้ง 12,600 บาท 

      คา่น้ ามันรถราชการ 3,000 บาท 

รวมงบประมาณ    110,430 110,430   

 
 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
113 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่  2  ตัวบง่ที่  1 

ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรศร ี แสงส่องฟา้ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......121,380........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อส่งเสริมและเปิด

โอกาสให้เด็กนักเรียนทุก

คนได้เตรียมความพร้อม

และมีประสบการณ์ในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองมีทักษะ

ในการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษได้ตามความ

เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

   2. เพื่อเพิ่มพูนและ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม ่ๆ 

ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ี

ช่วยผลักดันใหโ้รงเรียน

พัฒนาคุณภาพการจดั

เชิงผลผลิต(Output) 

   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

สังกัด สพป.สมุทรสาคร

ได้รับการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพจ านวน 102 

โรงเรียน 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 

   1. ครูผู้สอนภาษา 

อังกฤษในโครงการ

สามารถจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนให้กับเด็ก

ประถมศึกษาได้อยา่งมี

   1. ครูผูส้อนภาษา 

อังกฤษสังกัด 

สพป.สค. ได้รับการ

พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ให้กับเด็กประถม 

ศกึษาท าให้เกิด Best 

Practice จ านวน 102 

โรงเรียน 

   2. ครูผู้สอนภาษา 

อังกฤษในโครงการ

สามารถจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ให้กับเด็ก

ประถมศึกษาได้

   1. กิจกรรมการอบรมการสอน

ภาษาอังกฤษในศตวรรษที ่21 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 102 โรงเรยีน 

(คา่อาหาร/อาหารว่าง 170x102x2) 

   2. กิจกรรมฝกึอบรมการพัฒนา 

การใช้ส่ือแบบไหนทีเ่หมาะสมในการ

จัดกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ที่เหมาะสมกับวยักลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 102 โรงเรียน 

(คา่อาหาร/อาหารว่าง 170x102x2) 

   3. กิจกรรมฝกึอบรมเชิง

ปฏิบัตกิารเพือ่ปริทศัน์การรับรู้

ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค

กระบวนการรบัรู้ภาษาทางสมอง 

(Language Acquisition Device) 

2 วัน 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

34,680 

 

 

 

34,680 

 

 

 

 

 

34,680 

 

 

 

34,680 

 

 

 

34,680 

 

 

 

 

 

34,680 

 

 

 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

กิจกรรมส าหรับเด็ก

นักเรียนได้อยา่งมีคุณภาพ 

   3. เพื่อพัฒนาครูให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เทคนิคการจัดกิจกรรม

ส าหรับเด็กนักเรียนให้มี

พัฒนาการทางภาษาได้

สมวัย 

   4. เพื่อพัฒนาสรา้ง

ความเข้มแข็ง โรงเรียนมี

เครอืขา่ยร่วมพัฒนาระบบ

การศึกษาให้พัฒนาอย่างมี

คุณภาพตอ่เนื่องอยา่ง

ยั่งยืน 

คุณภาพตอ่เนื่องและ

ยั่งยืน 

   2. ครูผู้สอนภาษา 

อังกฤษสร้างเครอืขา่ย

พัฒนาระบบการจัด

การศึกษาด้านภาษา 

อังกฤษ เกิดนวัตกรรม 

ได้อยา่งต่อเนื่อง 

อย่างมคีุณภาพ

ตอ่เนื่องและยั่งยืน 

102 โรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 102 โรงเรยีน 

(คา่อาหาร/อาหารว่าง 170x102x2) 

   4. นิเทศ ตดิตามและประเมินผล  

   5. จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

คน้หา The Best Practice 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 102 โรงเรยีน 

(คา่อาหาร/อาหารว่าง 170x102x2) 

 

 

 

 

 

100 วัน 

1 วัน 

 

 

 

 

17,340 

 

 

 

 

 

17,340 

 

รวมงบประมาณ    121,380 121,380   

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2   ตัวบง่ที่ 1  

ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรศร ี แสงส่องฟา้ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......121,380........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อส่งเสริมและเปิด

โอกาสให้เด็กปฐมวัยทุก

คนได้เตรียมความพร้อม

และมีประสบการณ์ในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองมีทักษะ

ในการสังเกต รูจ้ักตัง้

ค าถามและหาค าตอบด้วย

ตนเอง มเีจตคติท่ีดตีอ่การ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

   2. เพื่อเพิ่มพูนและ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม ่ๆ 

ให้ครูปฐมวัยท่ีช่วยผลักดัน

ให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ

การจัดกิจกรรมส าหรับ

เชิงผลผลิต(Output) 

   ค รู ผู้ ส อ น ป ฐ ม วั ย 

สังกัด สพป.สมุทรสาคร

ได้รับการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพจ านวน 102 

โรงเรียน 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 

   1. ครูปฐมวัยใน

โครงการสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนให้กับเด็กปฐมวัยได้

อย่างมคีุณภาพตอ่เนื่อง

และยั่งยืน 

   1. ครูผู้สอนปฐมวัย

สังกัด สพป.สค. ได้รับ 

การพัฒนาการจัด

กิจกรรมประสบการณ ์

ให้กับเด็กปฐมวัยท า

ให้เกิด Best Practice 

จ านวน 102 โรงเรียน 

   2. ครูปฐมวัยใน

โครงการสามารถจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอนให้กับเด็ก

ปฐมวัยได้อยา่งมี

คุณภาพตอ่เนื่อง

   1. กิจกรรมการอบรมการพฒันา

ครูปฐมวยัใหท้ันเด็กยคุเจนอัลฟา 

“เด็กเจนอัลฟา : สอนอะไรและ

อย่างไร  

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 102 โรงเรยีน 

(คา่อาหาร/อาหารว่าง 170x102x2) 

   2. กิจกรรมฝกึอบรมการพัฒนา 

การใช้ส่ือแบบไหนทีเ่หมาะสมแกเ่ด็ก

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 102 โรงเรียน 

(คา่อาหาร/อาหารว่าง 170x102x2) 

   3. กิจกรรมฝกึอบรมเชิง

ปฏิบัตกิารเพือ่พัฒนาครปูฐมวยัใน

การจัดกจิกรรมตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 

2560 ดว้ยการจัดกจิกรรมใหป้ฏิบัติ

2 วัน 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

34,680 

 

 

 

34,680 

 

 

 

 

 

34,680 

 

 

 

34,680 

 

 

 

34,680 

 

 

 

 

 

34,680 

 

 

 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

เด็กปฐมวัยได้อยา่งมี

คุณภาพ 

   3. เพื่อพัฒนาครูให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เทคนิคการจัดกิจกรรม

ส าหรับเด็กปฐมวัยให้มี

พัฒนาการสมวัย 

   4. เพื่อพัฒนาสรา้ง

ความเข้มแข็ง โรงเรียนมี

เครอืขา่ยร่วมพัฒนาระบบ

การศึกษาให้พัฒนาอย่างมี

คุณภาพตอ่เนื่องอยา่ง

ยั่งยืน 

   2 .  ค รูปฐมวั ยส ร้าง

เครือข่ายพัฒนาระบบ

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

เกิดนวัตกรรม ได้อย่าง

ตอ่เนื่อง 

และยั่งยืน 102 

โรงเรียน 

จรงิด้วยเทคนิคการบริหารสมอง

ส่วนหน้า (Executive Fuction : EF) 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 102 โรงเรยีน 

(คา่อาหาร/อาหารว่าง 170x102x2) 

   4. นิเทศ ตดิตามและประเมินผล  

   5. จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

คน้หา The Best Practice 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 102 โรงเรยีน 

(คา่อาหาร/อาหารว่าง 170x102x2) 

 

 

 

 

 

 

 

100 วัน 

1 วัน 

 

 

 

 

 

17,340 

 

 

 

 

 

 

17,340 

 

รวมงบประมาณ    121,380 121,380   

 
 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 3 

ชื่อโครงการ  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ 

                  รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี 

กลุ่ม บรหิารงานบคุคล    ผู้รับผิดชอบ นายธนาธร  จูงวงษส์ขุ/นางสาวสิรพิร  เดชปัญญาวัฒน์ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......180,000........... บาท     งบ สพฐ..................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   เพื่อรองรับการประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏบัิตงิาน

ในหน้าท่ีเพื่อพัฒนา

การศึกษา ต าแหนง่

ผู้อ านวยการส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา/รอง

ผู้อ านวยการส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ใน

ระยะเวลา 1 ป ี

   1. ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

เจ้าหนา้ท่ี สงักัดส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

   2 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประเมนิ (Evaluation Team) 

   3. คณะกรรมการท่ี

ปรึกษา/พี่เลีย้ง 

(Coaching Team) 

   1. ร้อยละตัวช้ีวัด

การประเมินมี

เอกสารหลักฐาน 

   2. ผา่นเกณฑ์การ

ตัดสนิร้อยละ 70 ขึ้น

ไป คุณภาพระดับดี

ขึน้ไป 

   1. การประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏบัิตงิานในหน้าท่ีรอง ผอ.สพท. 

สมุทรสาคร ท่านท่ี 1 

   2. การประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏบัิตงิานในหน้าท่ี ผอ.สพท. 

สมุทรสาคร 

   3. การประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏบัิตงิานในหน้าท่ีรอง ผอ.สพท. 

สมุทรสาคร ท่านท่ี 2 

   4. คา่วัสดุส าหรับการเตรียมรับ

การประเมิน 

ม.ค. - 

ก.พ. 64 

 

ก.พ.- 

ก.ย. 64 

 

ก.พ. - 

ก.ย. 64 

20,400 

 

 

60,800 

 

 

50,800 

 

 

48,000 

20,400 

 

 

60,800 

 

 

50,800 

 

 

48,000 

  

รวมงบประมาณ    180,000 180,000   

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
118 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 3 

ชื่อโครงการ  ประเมินผลงานทางวชิาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

กลุ่ม บรหิารงานบคุคล    ผู้รับผิดชอบ นายนิรวิทย์  พิมโยธา 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .................. บาท     งบ สพฐ.......55,300.............. บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อประเมินผลงาน

ทางวิชาการของ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาให้เลื่อนเป็น

วทิยฐานะช านาญการ

พเิศษ 

   2. เพื่อสง่เสริมสนับสนุน

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา จัดท าวจิัย

ผลงานทางวิชาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และความกา้วหนา้ใน

วชิาชีพของครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

เชิงผลผลิต 

   ประเมินผลงานทาง

วิชาการของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็น

วิทยฐานะช านาญการ

พเิศษ จ านวน 30 ราย 

เชิงผลลัพธ์ 

   ข้ า ร า ชก า รค รู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษาที่

เสนอผลงานทางวิชาการ

เพื่อขอรับการประเมิน

เ ลื่ อ น เ ป็ น วิ ท ย ฐ า น ะ

ช านาญการพิเศษได้รับ

   1. รอ้ยละของ

ข้าราชการครูฯ ที่

เสนอขอเลื่อนวทิย

ฐานะผา่นเกณฑ์การ

ประเมินตามกลัก

เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 

ก าหนด 

   2. รอ้ยละของ

ข้าราชการครูฯ ที่

เสนอขอเลื่อนวทิย

ฐานะได้รับการ

แตง่ตัง้เลื่อนเป็น 

วทิยฐานะช านาญ

การพเิศษ 

   ประชุมคณะกรรมการ

ประเมินผลงานทางวิชาการของ

ข้าราชการครูฯ ผู้เสนอขอเลื่อน

วทิยฐานะ แตล่ะสาขาวิชา จ านวน 

10 สาขาวิชา 

ม.ค. - 

ม.ิย. 64 

55,300 55,300   



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
119 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ต าม

มาตรฐานวิทยฐานะและ

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 

ก.ค.ศ. ก าหนด ส่งผลตอ่

ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

การศึกษา 

รวมงบประมาณ    55,300 55,300   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
120 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบง่ที่ 2 

ชื่อโครงการ  ส่งเสรมิประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 

กลุ่ม บรหิารงานการเงนิและสินทรัพย์    ผู้รับผิดชอบ นายสมเกยีรติ  เหลา่ประเสริฐศักดิ์/นางวิภาดา  บรหิารพงศ์ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......406,620........... บาท     งบ สพฐ..................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และการ
ฝึกทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานการเงินบัญชี
และพัสด ุ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ทัศนคติ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และ
เสนอแนะปญัหา อุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางแก้ไข การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะ
เป็นประโยขน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ   
ผู้บริหารโรงเรียนและ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี 
และพัสดุใน สพป.
สมุทรสาคร 
เชิงคุณภาพ   
ผู้ บ ริ ห าร โ ร ง เ รี ยนและ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ใน 
สพป.สมุทรสาคร มีความรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งานการเ งิน การ

ผู้บริหารโรงเรียน 
ข้าราชการครู
ผู้ปฏิบัติงาน การเงิน 
บัญชี และพัสดุ ใน 
สพป.สมุทรสาคร 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม 
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการ
สร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สร้างต้นฉบับใบงาน และเอกสารการ
อบรม 
 (7 คน 1 วัน) 
กิจกรรมที่ 2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ครู-ผู้บริหารจ านวน 240 คน) 

 
 

 

ก.ค. 
2564 

 
 
 

ส.ค. 
2564 
 

18,560 
 
 
 

388,060 

18,560 
 
 
 

388,060 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ป
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

 บัญชี และพัสดุ ที่มากขึ้น
ทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลก น าความรู้ ใหม่ๆมา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน ในหน้ าที่ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมงบประมาณ    406,620 406,620   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
122 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ .1.....ตัวบ่งที ่....1........ 

ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่ม บรหิารงานการเงนิและสินทรัพย์    ผู้รับผิดชอบ นายสมเกยีรติ  เหลา่ประเสริฐศักดิ์/นางวิภาดา  บรหิารพงศ ์

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......35,390........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

1. เพื่อเสริมสร้างต่อยอด
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเงิน 
บัญขีและพสัดุ ในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบและกฎหมายที่
ก าหนด 
2. เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี 
และพัสดุ โดยใข้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อ
ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

เชิงปริมาณ   
1.ผู้บริหาร สพป.
สมุทรสาคร 
จ านวน 3 ราย 
2.ข้าราชการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จ านวน  
7 ราย 
เชิงคุณภาพ   
บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ เกิด
ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุ  และเป็น
การเสริมสร้างแนวทางการ

ผู้บริหารโรงเรียน 
ข้าราชการครู
ผู้ปฏิบัติงาน การเงิน 
บัญชี และพัสดุ ใน 
สพป.สมุทรสาคร 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม 
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการ
สร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สร้างต้นฉบับใบงาน และเอกสารการ
อบรม จ านวน 1 วัน 
กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน 3 วัน 2 คืน 
 
 
 

ส.ค. 
2564 
 
 
 
ก.ย. 
2564 
 

 
 
 
1,190 
 
 
34,200 

 
 
 

1,190 
 

 
34,200 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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123 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

3.เพื่อพัฒนาบุคลากรดา้น
การเงิน การบัญชี และพัสดุ
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
4.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้วยการ
สังเกตการณ์ (การดูงาน) 

พั ฒ น า ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ร ว ม มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตามมาตรฐานของ สพฐ. 

รวมงบประมาณ    35,390 35,390   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
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รสาคร  
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ ....1.....ตัวบง่ที่ .....1..... 

ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานบรกิารใน สพป.สมุทรสาคร 

กลุ่ม อ านวยการ    ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิภาพร  รุ่งโรจนส์าคร/นางอมรรัตน์  มินออน 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......64,625........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อพัฒนาบุคลากร

ด้านการบริหารจัดงานงาน

บริการด้านต่าง ๆ ใน 

ขอบข่ายภารกิจงานของ

กลุ่มอ านวยการ 

   2. เพื่อสร้างแรงจูงใจใน

การท างานให้มีจิตบริการ 

   1. ผู้บริหาร สพป.สค. 

จ านวน 3 ราย 

   2 .  ข้ า ร าชการและ

ลูกจ้างกลุ่มอ านวยการ 

จ านวน 14 ราย 

   1. บุคลากรกลุม่

อ านวยการได้รับ

ความรู้ ประสบการณ ์

ในงานบริการ 

   2. แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ 

   1. ประชุมบุคลากรกลุ่ม

อ านวยการ จ านวน 17 คน 

   2. ศกึษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ดา้นการบริการระยะเวลา  

3 วัน  

    3. สรุปผลการศึกษาดูงาน 

ก.ย. 

2564 

2,890 
 
 

62,840 
 
 
 

2,890 

 
62,840 

  

รวมงบประมาณ    65,730 65,730   

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ป
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 3 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ ....1.....ตัวบง่ที่ .....1..... 

ชื่อโครงการ  เพิ่มศักยภาพการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

กลุ่ม นโยบายและแผน    ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา  เกดิบุญส่ง/นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......40,190........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรในการน านโยบาย

สู่การปฏบัิตใิห้มีประสิทธิภาพ 

   2. เพื่อเสริมสร้างแรง

บันดาลใจและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรกลุ่มนโยบายและ

แผน 

   ผู้บริหาร สพป.

สมุทรสาครและบุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

จ านวน 10 คน ได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการ

ท างาน  

    

   ร้อยละ 100ของ

บุคลากรกลุ่ม

นโยบายและแผนได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การน านโยบายสู่

การปฏบัิต ิ

 

กจิกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการ

ด าเนนิงาน 

กจิกรรมที่ 2 ศกึษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผล

การศึกษาดูงาน จ านวน 10 คน 3 

วัน 

   

ก.ย. 

2564 

1,190 
 
 
 

39,000 
 
 

1,190 

 

 
39,000 

  

รวมงบประมาณ    40,190 40,190   

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม 

การเข้าถงึบริการทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ป
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 4 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  ส่งเสรมิประชากรวัยเรยีนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

กลุ่ม สง่เสริมการจัดการศกึษา    ผู้รับผิดชอบ นายนรศิ  ทวสีุข/นางสาวกัลยา  คงบัน 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......18,050........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อจัดท าแผนการรับ

นักเรียนและแนว

ปฏบัิตกิารรับนักเรียน

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   2. เพื่อสง่เสริมให้เด็ก

อายุ 3 – 5 ปี ในเขต

บริการได้รับการเตรียม

ความพอ้มในระดับกอ่น

ประถมศึกษา 

   3. เพื่อเกณฑ์เด็กที่มี

อายุการศึกษาภาคบังคับ

ในเขตบริการของจังหวัด

สมุทรสาคร ได้รับการ

จัดสรรโอกาสทางการ

เชิงปริมาณ  

   1. โรงเรียนในสังกัด 

102 โรง มีการจัดท า

แผนการรับนักเรียน 

   2. เด็กปฐมวัย 3 – 5 

ปี ที่มชีื่อใน ทร.14 ได้เข้า

เรียนก่อนประถมศึกษา

ทุกคน 

   3. เด็กวัยการศกึษา

ภาคบังคับท่ีมีช่ือใน ทร.

14 ได้เข้าเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 2 ทุก

คน 

เชิงปริมาณ 

   1. รอ้ยละ 100 

ของโรงเรียนมแีผน

และแนวปฏบัิตกิาร

รับนักเรียน ปี

การศึกษา 2564 

   2. รอ้ยละ 100 

ของประชากรวัย

เรียนก่อน

ประถมศึกษาได้รับ

การศึกษาใน

ระดับช้ันปฐมวัย 

   3. ร้อยละ 100 

ของเด็กในวัยเกณฑ์

   1. จัดท าแผนการรับนักเรียน 

   2. แต่งต้ังคณะกรรมการรบั

นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   3. ประกาศนโยบายและแนว

ปฏิบัตเิกีย่วกบัการรบันักเรยีน ปี

การศึกษา 2564 

   4. จัดท าป้ายไวนลิศูนย์

ประสานงานการรับนักเรียน 

   5. ส ารวจข้อมูล ทร.14 

   6. ประชุมจัดท าข้อมูลประชากร

วัยเรียน 

ธ.ค. 63 

ธ.ค. 63 

 

ม.ค. 64 

 

 

ม.ค. 64 

 

ม.ค. 64 

ม.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 

3,250 

13,800 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 

3,250 

13,800 

 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

ศกึษาและเข้าเรียนครบทุก

คน 

   4. เพื่อสง่เสริมให้

นักเรียนท่ีจบชัน้

ประถมศึกษาปท่ีี 6 ได้

เรียนต่อชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 

1 ครบทุกคน 

   5. เพื่อสง่เสริมให้

นักเรียนท่ีจบชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 เรียนต่อ

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 หรือ

เทียบเท่าตามความ

เหมาะสม 

   4 .  นั ก เ รี ย น ท่ี จ บ

การศึกษาภาคบังคับชั้น

มัธยมศึกษาปี ท่ี  3  ได้

ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

   1 .  โ ร ง เ รี ย น จั ด ท า

แผนการรับนักเรียนตาม

บริบทของโรงเรียนและ

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ด า เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

   2. โรงเรียนสามารถรับ

เด็กอนุบาล 3 – 5 ปีและ

นั ก เ รี ยน เ ข้ า เ รี ยนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้

ครบทุกคน 

การศึกษาภาคบังคับ

ได้เข้าเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 1 

   4. รอ้ยละ 100 

ของนักเรียนท่ีจบชัน้

ประถมศึกษาปท่ีี 6 

เข้าศึกษาต่อชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 

เชิงคุณภาพ 

   1. โรงเรียนใน

สังกัดมแีผนและแนว

ปฏบัิตกิารรับ

นักเรียน ปี

การศึกษา 2564 

   2. โรงเรียนมกีาร

เกณฑ์เด็กเข้าเรียน

ในทุกระดับเป็นไป

ตามแผนและแนว



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ป
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   3 .  โรงเ รียนมีระบบ

แนะแนว ท่ี มี คุณภ าพ

สามารถส่งต่อนักเรียนท่ี

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ชั้ น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 

   4 .  โ ร ง เ รี ย นมี ก า ร

ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ น ใ ห้

นั ก เ รี ย น ท่ี จ บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้า

ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่าตามความ

ถนัดและตามก าหนดของ

ผู้ปกครอง 

ปฏบัิตกิารรับ

นักเรียน 

   3. โรงเรียนมี

ระบบแนะแนวท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

รวมงบประมาณ    18,050 18,050   

 
 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 4 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1  ตัวบ่งที่ 2 

ชื่อโครงการ  ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยเอกอรรถพล  ห้วยกรุด 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .................. บาท     งบ สพฐ.......49,000............... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อซ่อมบ ารุง

อุปกรณรั์บสัญญาณ

ดาวเทียมให้กับโรงเรียน

ขนาดเล็กที่จัดการเรียน

การสอนดว้ยการศึกษา

ทางไกลผา่นดาวเทียม 

(DLTV) ในสังกัด 

   2. เพื่ออบรมการซ่อม

บ ารุงอุปกรณรั์บสัญญาณ

ดาวเทียมเบือ้งต้นให้กับ

ผู้บริหารและครูผู้สอน

บุคลากรทางการศกึษาใน

โรงเรียนขนาดเล็กที่

จัดการเรียนการสอนด้วย

เชิงผลผลิต 

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

ท่ีจัดการเรียนการสอน

ด้วยการศกึษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม 25

โรงเรียน ได้รับการซ่อม

บ ารุงอุปกรณรั์บ

สัญญาณดาวเทียม 

   2. ผู้บริหาร ครูผู้สอน

และบุคลากรทางการ

ศกึษาในโรงเรียนขนาด

เล็กที่จัดการเรียนการ

สอนด้วยการศกึษา

ทางไกลผา่นดาวเทียม 

   1. โรงเรียน

ด าเนนิการจัด

การศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยกีารศึกษา

ทางไกลผา่น

ดาวเทียม (DLTV) 

เป็นเครื่องมืออยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

   2. ผู้บริหาร 

ครูผู้สอนและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา สามารถแกไ้ข

ปัญหาที่เกิดจาก

อุปกรณรั์บ

   กิจกรรมที่ 1 ซอ่มบ ารงุอปุกรณ์

รับสัญญาณดาวเทียมใหก้ับโรงเรียน

ขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน 

ด้วยการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ในสังกัด 

   กจิกรรมที่ 2 อบรมการซ่อม

บ ารุงอุปกรณรั์บสัญญาณ

ดาวเทียมเบือ้งต้นและอบรมการ

นเิทศติดตามและประเมินผลให้กับ

ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศกึษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ในสังกัด 

เม.ย. 64 

 

 

 

 

พ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,690 

 

 

 

 

17,810 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,690 

 

 

 

 

17,810 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

การศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) ในสังกัด 

   3. เพื่อนเทิศ ตดิตาม

และประเมินผลโรงเรียน

ขนาดเล็กที่จัดการเรียน

การสอนดว้ยการศึกษา

ทางไกลผา่นดาวเทียม 

(DLTV) ในสังกัด 

(DLTV) ในสังกัดจ านวน 

25 โรงเรียน ได้รับการ

อบรมการซ่อมบ ารุง

อุปกรณรั์บสัญญาณ

ดาวเทียมเบือ้งต้นและ

การนเิทศภายใน 

   3. สพป.สมุทรสาคร 

พัฒนาการนเิทศ ตดิตาม

และประเมินผลการจัด

การศึกษาจากส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

เชงิผลลัพธ์ 

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัดสามารถ

ด าเนนิการจัดการเรียน

การสอนดว้ยการศึกษา

ทางไกลผา่นดาวเทียม 

สัญญาณดาวเทียม

เบือ้งต้นให้สามารถ

ใชง้านได ้

   3. ผู้บริหาร 

ครูผู้สอนใช้

กระบวนการนเิทศใน

การพัฒนาการ

จัดการเรียนการ

สอนด้วยการศกึษา

ทางไกลผา่น

ดาวเทียม (DLTV) ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   4. โรงเรียนได้รับ

การนเิทศ ตดิตาม

และประเมินผลการ

จัดการเรียนการ

สอนโดยใช้

เทคโนโลยกีารศึกษา

ทางไกลผา่น

   กิจกรรมที่ 3 การพฒันาคูมื่อ

และการนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผลโรงเรียนขนาดเล็กที่

จัดการเรียนการสอนด้วยการศกึษา

ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ใน

สังกัด การนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผลโรงเรียนขนาดเล็กที่

จัดการเรียนการสอนด้วย

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ในสังกัด 

ก.ค. 64 12,500 

 

12,500 
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

(DLTV) ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

   2. ผู้บริหาร ครูผู้สอน

และบุคลากรทางการ

ศกึษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัด สามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดจาก

อุปกรณรั์บสัญญาณ

ดาวเทียมเบือ้งต้นให้

สามารถใช้งานได ้

   3. ผู้บริหาร ครูผู้สอน

ใชก้ระบวนการนเิทศ ใน

การพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนด้วย

การศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   4. โรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัดสามารถจัดการ

ดาวเทียม (DLTV) 

อย่างนอ้ยภาคเรียน

ละ 1 คร้ัง 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

เรียนการสอนด้วย

การศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

รวมงบประมาณ    49,000 49,000   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 5 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1  ตัวบ่งที่ 2 

ชื่อโครงการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

กลุ่ม สง่เสริมการจัดการศกึษา    ผู้รับผิดชอบ นางสุรางค์  มั่นคง 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......44,905........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้ ความตระหนักและ

มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษา  

   2. เพื่อให้สถานศกึษา

ทุกแห่งเป็น “สถานศกึษา

สีเขียว” 

เชงิปริมาณ 

   1 .  นั ก เ รี ยนของ ทุก

โรงเรียนมีความรู้ ความ

ตระหนักและมีส่วนร่วม

กิ จกรรมการอนุ รัก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

   2. สถานศกึษาทุกแห่ง

ด าเนนิกิจกรรม 

“สถานศกึษาสเีขียว” 

   1. สถานศกึษาจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

ให้กับนักเรียนไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

   2. โรงเรียนเป็น

ตน้แบบการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มของ

ชุมชน 

   1. ประชุมครผูู้รบัผิดชอบงาน

ส่ิงแวดล้อมของโรงเรยีน 

   2. ครูน าไปขยายผลลงสู่นักเรยีน 

   3. จัดท า MOU ระหว่าง สพป. สค. 

กับสถานศึกษา “สถานศึกษาสีเขียว” 

   4. ประกวด “สถานศึกษาสีเขียว” 

   5. สรุปและรายงานผล 

พ.ค. – 

ส.ค. 64 

44,905 44,905   

รวมงบประมาณ    44,905 44,905   

 
 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการศึกษา 
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  เตรยีมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่ม นโยบายและแผน     ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา  เกดิบุญส่ง/นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......316,380........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อสื่อสารนโยบาย

ขององค์กรให้บุคลากร

ได้รับรู้ไปในแนวทางและ

ทิศทางเดียวกัน 

   2. เพื่อให้บุคลากรใน

องคก์รจัดท าโครงการท่ี

สอดคล้องกับนโยบาย 

ทิศทาง ตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

   3. เพื่อสนับสนุนให้

องคก์รสามารถพัฒนา

ยุทธศาสตร์ในการบริหาร

และการจัดการให้มี

คุณภาพ 

เชงิผลผลิต 

   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

บุคลากร ใน สพป.สค. 

จ านวน 65 คน  1 วัน 

เชงิผลลัพธ์ 

   1. สพป.สมุทรสาคร มี

โครงการท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายทิศทางท่ีองค์กร

ก าหนด 

   2. สพป.สมุทรสาครมี

แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เ ป็น เค ร่ือ งมื อ ในการ

บริหารจัดการศึกษาได้

   1. รอ้ยละ 100

ของบุคลากรใน

ส านักงานได้รับ

ทราบทิศทาง 

นโยบายขององคก์ร 

   2. รอ้ยละ 100 

ของโครงการตาม

แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สอดรับ

กับนโยบายของ 

สพป.สมุทรสาคร  

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 

ทิศทางการขับเคล่ือนนโยบายและ

การจัดท าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรใน สพป.สมุทรสาคร

จ านวน 65 คน ระยะเวลา 1 วัน 

 

กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สังเคราะหข้์อมูลเพือ่การวางแผน

และจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

  

ธ.ค. 63 

 

 

 

 

 

ส.ค. 64 

 

 

 

 

 

32,280 

 

 

 

 

284,100 

 

 

 

 

32,280 

 

 

 

 

284,100 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

สอดคล้ อ ง กั บ ค ว า ม

ต้องการของพื้นท่ี และ

นโยบายของหน่วยเหนือ

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

รวมงบประมาณ    316,380 316,380   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
139 

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2564 

กลุ่ม อ านวยการ     ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิภาพร  รุ่งโรจนส์าคร 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......114,480........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อให้ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศกึษา มีความรู้ความ

เข้าใจแนวทางการ

ปฏบัิตงิาน 

   2. เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นขอ้เสนอแนะและ

แลกเปลี่ยน หาแนวทาง

แก้ไขรว่มกัน 

   1. ประชุม ผอ.ร.ร./ผอ.

กลุ่มจ านวน 10 คร้ัง/ ปี 

   2 .  ประชุมผู้ บ ริหาร 

สพป. ประธานสหวิทยา

เขต ผอ.กลุ่ม/หน่วย 6 

ครัง้/ปี 

   3 .  ประชุมผู้ บ ริหาร 

สพป. ผอ. กลุ่ม/หนว่ย 12 

ครัง้/ปี 

   4 .  ประชุมผู้ บ ริหาร 

สพป.ผองกลุ่ม /หน่วย 

ข้าราชการลูกจ้าง สพป. 

3 คร้ัง/ปี 

   1. ประชุมได้ร้อย

ละ 80  

   2. ลดปัญหาและ

ขั้นตอนการ

ปฏบัิตงิาน 

   1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

   2. ประชุมผูบ้ริหาร สพป.

สมุทรสาคร ประธานสหวทิยาเขต 

   3. ประชุมผูบ้ริหาร สพป.

สมุทรสาคร 

   4. ประชุมผูบ้ริหาร สพป.

สมุทรสาครและข้าราชการ/ลูกจ้าง 

สพป.สมุทรสาคร 

พ.ย. 63- 

ก.ย. 64 

114,480 114,480   



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
140 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   5. ผู้เข้าประชุมมีความ

เข้าใจนโยบาย รับทราบ

ผลการด าเนินงาน รับฟัง

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 

ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่

การบริหารการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

รวมงบประมาณ    114,480 114,480   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 4 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. 

กลุ่ม อ านวยการ     ผู้รับผิดชอบ นางเพียงพนา  หลักม่ัน 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......32,200........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อชี้แจงนโยบาย

และแนวทางการ

ด าเนนิงานของ สพฐ. 

   2. เพื่อช้ีแจงและ

รายงานผลการด าเนนิของ 

สพฐ. 

   3. เพื่อรับฟังความเห็น

ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน

และหาแนวทางแกไ้ข

ร่วมกัน 

   1. ผู้บริหารการศึกษา 

จ านวน 3 คน 

   2. ผู้อ านวยการกลุ่ม/

หน่ วย  และ เจ้ าหน้า ท่ี

ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 12 คน 

   3 .  ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์  

จ านวน 8 คน 

 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หนว่ย 

น านโยบายและแนวทาง

ในการด าเนินกิจกรรม

ทางการศึกษา มาชี้แจง

ให้กับข้าราชการในกลุ่ม

ทราบและน าไปปฏบัิติ 

   1. สามารถจัด

ประชุมได้ร้อยละ 80 

   2. สามารถ

สื่อสาร ท าความ

เข้าใจและแก้ไข

ปัญหารว่มกัน 

ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.  ธ.ค. 63 

– ก.ย. 

64 

32,200 32,200   

รวมงบประมาณ    32,200 32,200    (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
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รสาคร  
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการตามรูปแบบ XYZ Model 

กลุ่ม นโยบายและแผน    ผู้รับผิดชอบ นางสาววนดิา  ขอชนะ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......47,460........... บาท     งบ สพฐ................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  ................ จ านวน.................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครได้
เรียนรู้และเข้าใจหลักการเขียน   
โครงการตามรูปแบบ XYZ 
Model 
   2. เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
สามารถเขียนโครงการท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

   1. บุคลากรของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
สามารถเขียนโครงการตาม
รูปแบบ XYZ Model ได้
อย่างถูกต้อง 
   2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครมีโครงการท่ี
สามารถวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตรแ์ละ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างถูกต้อง 

   1. บุคลากรของ
ส านักงานไดเ้รียนรู้และ
เข้าใจหลักการเขียน
โครงการตามรูปแบบ 
XYZ Model 
   2. โครงการตาม
รูปแบบ XYZ Model 
ท่ีสามารถวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการตาม
รูปแบบ XYZ Model กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรใน สพป.สมุทรสาคร 65 คน 
ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.พ.- 
เม.ย. 64 

 

 

 

47,640 

 
 
 

47,640 

  

รวมงบประมาณ    47,640 47,640   

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
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รสาคร  
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  การบรหิารงานติดตาม รายงานประเมินผล 

กลุ่ม นโยบายและแผน    ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรประภา  รัตนปัญญา 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......21,650........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อให้ สพป.

สมุทรสาคร มีระบบการ

ตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้การ

ขับเคลื่อนนโยบายสูก่าร

ปฏบัิตอิย่างเป็นรูปธรรม

โดยติดตามผลและ

ความก้าวหนา้เพ่ือทราบ

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

และเป็นขอ้มูล

ประกอบการพจิารณา

ตัดสนิใจของผู้บริหาร

ตอ่ไป 

   1 .  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ

กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร 

ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะป ร ะ เ ด็ น

ส าคัญตามนโยบายตาม

นโยบายของหน่วยเหนือ

รายงานความก้าวหน้า

และผลการด าเนนิงาน  

   2. ติดตามผลการใช้

จ่ า ย ง บป ร ะ ม าณ ทุ ก

รายการตามก าหนด 

   1. รอ้ยละ 100 

ของโครงการ/

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

สพฐ. กระเด็น

ส าคัญตามนโยบาย

มกีารรายงานผล

ตามก าหนด 

   2. โครงการร้อย

ละ 90 ด าเนิน

กิจกรรมได้ตามแผน

ท่ีวางไว ้

 

 

กิจกรรมที่ 1 พจิารณาก าหนด

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าเล่มรายงานผล

ผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 

150 เล่ม 

ก.ค. – 

ก.ย. 64 

 

3,650 

 

 

18,000 

 

3,650 

 

 

18,000 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   2. เพื่อจัดท า

เอกสารรายงานประจ าป ี

2564 และเผยแพร่สู่

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและ

สาธารณชนได้รับทราบ 

   3. เล่มเอกสาร 

รายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี 

รวมงบประมาณ    21,650 21,650   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพ สพท. ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

กลุ่ม อ านวยการ    ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิภาพร  รุ่งโรจนส์าคร/นางอมรรัตน์  มินออน 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......28,210........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรสาครมีคุณภาพ

ส านักงานตามกรอบการ

ประเมินการปฏบัิตงิานของ

ส่วนราชการ 

เชิงผลผลิต 

   ร้อยละ 100 ของ

ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครมีการ

ด าเนนิงานตามเกณฑ์

มาตรฐานส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและ

เกณฑ์ตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏบัิตริาชการ 

เชิงผลลัพธ ์

   1. การด าเนนิงาน

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและ

   1. รอ้ยละ 100 

สพป. ผ่านการประเมนิ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและ

มาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตริาชการโดย

รายงานครบทุก

ตัวช้ีวัด 

 

 

 

   2. ผลการ

ด าเนนิงานเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 1 การติดตามและ

ประเมินผลตามมาตรฐานส านักงาน 

   1. ประชุมชี้แจงผูเ้กี่ยวขอ้งร่วม

พจิารณาแต่งต้ังคณะท างาน 

   2. จัดประชุมสรุปผลการรายงาน

กอ่นการรายงานในระบบ e-MES  

   3. คา่ตอบแทนปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามและ

รายงานตามมาตรการปรับปรงุ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

KRS 

   1. ประชุมก าหนดผู้รบัผิดชอบ

ตัวชีว้ัด 

ก.พ. – 

ก.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

 

ก.พ. –

ก.ย. 64 

22,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,910 

22,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,910 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

มาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตริาชการได้ทันตาม

ก าหนด 

   2. มีการรายงานผล

การด าเนนิงานตาม

มาตรฐานส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาผ่าน

ระบบ e-Mes และ

รายงานผลตาม

มาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตริาชการผ่านระบบ

อเิล็กทรอนิกส์ (KRS) ได้

ครบตามท่ี สพฐ. ก าหนด 

เป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

รวมงบประมาณ    28,210 28,210   

 
 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  ส่งเสรมิประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กลุ่ม กลุ่มภารกิจใน สพป.สมทุรสาคร จ านวน 7 กลุ่ม    ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการกลุ่ม (ผูเ้สนอโครงการ) 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......2,710,000........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

  
   1. เพื่อรองรับภารกิจ 

บทบาทหนา้ที่ของ สพป.

สมุทรสาคร ซึ่งขาดแคลน

ผู้ปฏิบัติงาน 

  2. เพื่อบรรเทาภาวะการ
ขาดแคลนบคุลากรระดับ

ปฏิบัติงาน 

   1. จา้งบคุลากรปฏบิัติงาน

ในภารกิจตามบทบาทหน้าที่

ของ สพป.สมุทรสาคร เพื่อ 

ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 

2563 – 30 กันยายน 2564 

   2 .  การด า เนิ นงานของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล และบังเกิด

ผลดีตอ่ราชการ 

   1. ผลการปฏิบัติของ

บุคลากรที่จัดจ้าง 

   2. ความพึงพอใจของ

บุคลากรใน สพป.

สมุทรสาคร ที่มีตอ่การ

ปฏิบัติงานของบคุลากร

ที่จัดจ้าง 

   จ้างบุคลากรปฎิบัตงิานตามกลุ่ม

ภารกิจ ดังนี ้

1) กลุ่มอ านวยการ จ านวน 5 อัตรา  

    (รวมเงินเพิ่มคา่จ้างยาม) 

2) กลุม่บริหารงานบคุคล จ านวน 4 อัตรา 

3) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

    3 อัตรา 

4) กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 2 อัตรา 

5) กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษา 

    จ านวน 1 อัตรา 

6) กลุ่มบรหิารงานการเงินและ 

    สินทรัพย์ จ านวน 1 อัตรา 

7) กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากร 

    ทางการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

ต.ค. 63 

– 

ก.ย. 64 

2,710,000 2,710,000   

รวมงบประมาณ    2,710,000 2,710,000   

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 6 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1  ตัวบ่งที่ 1 

ชื่อโครงการ  สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายองค์กร 

กลุ่ม นโยบายและแผน    ผู้รับผิดชอบ นางสาววนดิา  ขอชนะ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......30,000........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

องคก์รแกบุ่คลากรใน

สังกัดให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

   2. เพื่อสร้างการรับรู้

และตระหนักในนโยบาย

องคก์รให้บุคลากรใน

สังกัดน าสูก่ารปฏบัิตติาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

เชิงผลผลิต 

   จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

นโยบายองค์กร ทศิทาง 

จุดเน้น ค่านิยม แผนที่

สถานศึกษา ติดต้ังในอาคาร 

และบรเิวณส านักงาน   

ในรูปแบบต่าง ๆ  

เชิงผลลัพธ ์

   1. บคุลากรในส านักงาน 

รับรู้และตระหนักในนโยบาย

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    2. บุคลากรในสังกัดน า

นโยบายองคก์รสู่การปฏิบัติ

ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

   จ านวนป้าย

ประชาสัมพันธ์

ทิศทางองค์กร 

   จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์

นโยบาย ทิศทางองค์กรและป้าย 

อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการบริหาร

นโยบายติดตามจุดต่างๆ  ในอาคาร

และบรเิวณส านักงาน 

ม.ค. – 

ก.พ. 64 

30,000 30,000   

รวมงบประมาณ    30,000 30,000    (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนารูปแบบการก ากับตดิตาม นเิทศ ประเมิน 

และให้ก าลังใจที่มปีระสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  ส่งเสรมิประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่ม นิเทศ ตดิามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นายสมบัติ  ศรีสพุัฒน์ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......300,450........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษา ของหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัด 
   2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการ
บริหารและการด าเนินงาน 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
   3. เพื่อน าผลการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา     มาใช้ใน

เชิงผลผลิต (Output)  
(เป็นรูปธรรม นับได้ เป็น
เป้าหมายเชิงปริมาณ) 
   1. จัดประชุม
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาและ
คณะอนุกรรมการ  
ก.ต.ป.น. จ านวน 9 คน 
รอง.ผอ.สพป.สมุทรสาคร 
จ านวน 2 คน 
ศึกษานิเทศก์ 9 คน 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 2 คน 
รวม 22 คน จ านวน 10 
ครั้ง 

  1 โรงเรียน 102 แห่ง 
ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม มีการพัฒนา   
การศึกษาสูงข้ึน 
   2 ผู้บริหารโรงเรียน 
ครู มีความรู้ความ
เข้าใจการจัด
การศึกษาปฏิบตัิได้
อย่างมีคุณภาพ 
   3 โรงเรียนสามารถ
บริหารจดัการ
โรงเรียนได้อยา่งมี
คุณภาพ
  
 

กิจกรรม 1 ประชุม ก.ต.ป.น. 
   1.วางแผนการด าเนินงานและก าหนด
ปฏิทินปฏบิัติงาน 
   2. -จัดประชุม ก.ต.ป.น. ค่าเบี้ย

ประชุม 9 คน จ านวน  10 ครั้ง 

กิจกรรม 2 ติดตามผลการ
ด าเนินงานของสหวิทยาเขต 

   การประเมินโรงเรียน 102  โรงเรียน  
(11 ทีม x ทีมละ 3 คน  (ประเมิน 5 วัน 
 
กิจกรรม 3 ประชุมสัมมนา 
บทบาท ก.ต.ป.น. 
     จัดประชุมสัมนา ก.ต.ป.น. จ านวน    
3 วัน 2 คืน  จ านวน 25 คน 
    ค่าวัสด ุ

ต.ค-ก.ย.
2564 

 
 
 

มกราคม
2564 

 
 
 

ส.ค. 
2564 
 

119,500 

 

 

 

 

61,200 

 

 

 

 

 

 

115,750 

4,000 

119,500 

 

 

 

 

61,200 

 

 

 

 

 

 

115,750 

4,000 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   

 

 

สพ
ป
.สมุท

รสาคร  
151 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

การปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)    
   1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร มีข้อมูล
สารสนเทศ จากการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษา ของทุกโรงเรียน
ในสังกัด  
 

 

 

รวมงบประมาณ    300,450 300,450   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  นิเทศบูรณาการคู่ขนานการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2564 

กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นางสพุรรณี  ชื่นคา้ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......175,000........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

  1. เพื่อนิเทศ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 
  2. เพื่อนิเทศ ติดตาม 
สนับสนุนครูผูส้อนในด้าน
การเรยีนการสอนตามพื้นที่
นิเทศ 
   3. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
การนิเทศภายในโรงเรียน 

 
 

เชิงปริมาณ 
   1.โรงเรียนในสังกัด สพป.
สมุทรสาคร 102 โรงเรียน
ได้รับการนิเทศอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
   2. ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   3.  ศึกษานิเทศก์ สพป.
สมุทรสาคร ได้รับการพฒันา
สมรรถนะตามภาระงานที่
รับผิดชอบ 
เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนในสังกัดได้รับ 
การนิเทศที่มีคุณภาพ ร่วมกบั
การนิเทศภายในที่มีระบบ 

   1.โรงเรียน102 
โรงเรียนไดร้ับการ
นิเทศ การจัดการ
เรียนการสอน/และ
กิจกรรมตามนโยบาย 
   2. ศึกษานิเทศก์
ปฎิบัติงานตามแผน 
และได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ 
   3. โรงเรียนมีระบบ
นิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง 
   4. ศึกษานเิทศก์
ไดร้ับการพัฒนา
สมรรถนะและมี

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการนิเทศ 
   ประชุมชี้แจงวางแผนการ
ด าเนินงานวิเคราะห์ปรับแผน/ PLC 
กิจกรรมที่ 2  ปฏิบัติการนิเทศ 
   2.1นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียน 
   2.2นิเทศตามภาระงาน 
   2.3 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice)ด้านการนเิทศภายใน 
   2.4 แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
Symposium การนิเทศภายใน 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการนิเทศ 
   3.1  โรงเรียนรายงานผลการนเิทศ
ภายใน 
   3.2 ประชุมปฏิบตัิการแลกเปลีย่น
เรียนรู/้สรุปผลการนิเทศ 

ต.ค.63 
ธ.ค.63 
ก.พ.64 
เม.ย.64
มิ.ย.64 
ส.ค.64 

18,280 

 

 

150,840 

 

 

 

 

 

 

 

5,880 

18280 

 

 
150,840 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

5,880 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

 
 

มีการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธภิาพส่งผลให้นักเรียน
มีคุณภาพตามเป้าหมายของ
มาตรฐาน/ตวัชี้วัดจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษา
สมุทรสาคร ประจ าปี 2564 
   2. โรงเรียน ครู และ
ศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรม
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   3. สพป.สมุทรสาครมี
รายงานผลการนิเทศ และ
นิเทศภายใน ซ่ึงเป็น
สารสนเทศทีเ่ชื่อถือได้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ปีต่อไป 

นวัตกรรมด้านการ
นิเทศ 
   5. โรงเรียนหรือครู
มีนวัตกรรมด้านการ
นิเทศภายใน 

ปีงบประมาณ 2564   
   3.3 รายงานผลการนิเทศ/รายงาน
ผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รวมงบประมาณ    175,000 175,000    (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 

กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นายเอกรัฐ  บุญเพ็ญ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .......200,200........... บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1 เสริมสร้างความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ

หลักการพื้นฐานทางด้าน

วิทยาการค านวณท่ีไดร้ับ

จากการอบรมไปประยุกต์ใช้

กับการจัดการเรียนรู ้ที่สอ

คลอ้งกับการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์เชงิ

รุก 

   2 เสริมสร้างความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ

หลักการพื้นฐานทางด้านสะ

เต็มศึกษาที่ไดร้ับจากการ

อบรมไปประยุกต์ใช้กับการ

จัดการเรยีนรู ้ที่สอดคลอ้ง

เชงิผลผลิต 

   1 ครูผู้สอนท่ีเข้ารว่ม

โครงการความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดและ

หลักการพื้นฐานทางด้าน

วิทยาการค านวณ  

   2 ครูผู้สอนท่ีเข้ารว่ม

โครงการความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดและ

หลักการพื้นฐานทางด้าน

สะเต็มศึกษา 

   3 ครูผู้สอนท่ีเข้ารว่ม

โครงการความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนเพื่อ

   1 ครูผู้สอนท่ีเข้า

รว่มการอบรมเชิง

ปฏบัิติการ       เกิด

ความเข้าใจใน

หลักการพื้นฐาน

ทางด้านวิทยาการ

ค านวณพร้อมท้ัง

ขยายผล 

   2 ครูผู้สอนท่ีเข้า

รว่มการอบรมเชิง

ปฏบัิติการ เกิดความ

เข้าใจในหลักการ

พืน้ฐานทางด้านสะ

เต็มศึกษาพร้อมท้ัง

ขยายผล 

กจิกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏบัิติการ 

เรื่อง สะเต็มศึกษา 2 วัน 

 

กจิกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏบัิติการ 

เรื่อง วิทยาการค านวณ  2 วัน 

 

กจิกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏบัิติการ 

เรื่องพัฒนาศักยภาพนักเรยีนเพื่อ

รองรับการประเมินผลนักเรยีน

นานาชาติ (PISA) 2 วัน 

 

กจิกรรมที่ 4 การนเิทศติดตามการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชงิ

รุกแห่งศตวรรษที่ 21 

 

พ.ค. 64 

 

 

ม.ิย. 64 

 

 

ก.ค. 64 

 

 

 

 

ส.ค. 64 

81,600 

 

 

81,600 

 

 

32,000 

 

 

 

 

5,000 

81,600 

 

 

81,600 

 

 

32,000 

 

 

 

 

5,000 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

กับการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์เชิงรุก 

   3 เสริมสร้างความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการ

พัฒนาศักยภาพนักเรยีนเพื่อ

รองรับการประเมินผล

นักเรยีนนานาชาติ(PISA)ท่ี

ได้รับจากการอบรมไป

ประยุกต์ใชก้ับการจัดการ

เรยีนรู ้ที่สอดคลอ้งกับการ

จัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์เชิงรุก 

รองรับการประเมินผล

นักเรยีนนานาชาติ(PISA) 

เชงิผลลัพธ์  

   1. ครูผู้สอนโรงเรยีนท่ี

เข้ารว่มสามารถจัดท าหน่วย

การเรยีนรูบู้รณาการ 

ทางด้านวิทยาการค านวณ 

พรอ้มท้ังขยายผลโครงการ 

   2 ครูผู้สอนโรงเรยีนท่ี

เข้ารว่มสามารถจัดท า

หน่วยการเรยีนรูบู้รณาการ

ทางด้านสะเต็มศึกษาพรอ้ม

ท้ังขยายผลโครงการ 

   3 ครูผู้สอนโรงเรยีนท่ีเข้า

ร่ ว ม ส า ม า ร ถ พั ฒ น า

ศักยภาพ นัก เ รี ย น เ พื่ อ

รองรับการประ เมินผล

นักเรยีนนานาชาติ(PISA) 

   3 ครูผู้สอนท่ีเข้า

รว่มการอบรมเชิง

ปฏบัิติการ        

สามารถพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนเพื่อ

รองรับ        การ

ประเมนิผลนักเรยีน

นานาชาติ(PISA) 

 

 

รวมงบประมาณ    200,200 200,200   

 
 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรศร ี แสงส่องฟา้ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .................. บาท     งบ สพฐ.......9,120............... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1. เพื่อส่งเสริมและเปิด

โอกาสให้เด็กปฐมวัยทุก

คนได้เตรียมความพร้อม

และมีประสบการณ์ในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองมีทักษะ

การสังเกต รูจ้ักตัง้ค าถาม

และหาค าตอบด้วยตนเอง 

มเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียนรู้

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   2. เพื่อเพิ่มพูนและ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม ่ๆ 

ของวิทยากรเครอืขา่ยท้ัง

ถิ่นท่ีช่วยผลักดันให้

โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ

เชงิผลผลิต (Output) 

   ค รู ผู้ ส อ น ป ฐ ม วั ย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ได้รับการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

จ านวน 22 โรงเรียน 

เชงิผลลัพธ์(Outcome) 

   1. ครูปฐมวัยในโครงการ

สามารถจัดกิจกรรมการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น

วิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก

   1. ครูผู้สอนปฐมวัย 

สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา

สมุทรสาครได้รับ

การพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอนวทิยาศาสตร์ 

และผา่นการประเมนิ 

เข้ารับตราพระราชทาน 

โครงการบ้าน

นักวทิยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย 102 

โรงเรียน 

   1. ประชุม ชีแ้จงแนวทางการ

ประเมินเพือ่รับตราพระราชทานบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ใหก้บั

คณะกรรมการและครูปฐมวยั

ผู้รับผิดชอบโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 22 โรงเรียน  

   2. กิจกรรมประเมินเพือ่เข้ารบั

ตราพระราชทานบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้

การบูรณาการระบบประเมิน

ออนไลน์ (Online) เช่น ทาง

แอพพลิเคชั่น ไลน์ (Application Line)  

หรอืตามที่ทางโรงเรยีนสามารถจัด

1 วัน 

 

 

 

 

 

 

100 วัน 

 

 

 

 

 

 

1,050 

 

 

 

 

 

 

3,950 

 

 

 

 

 

 

1,050 

 

 

 

 

 

 

3,950 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

การเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยได้อยา่งมีคุณภาพ 

   3. เพื่อพัฒนาครูให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ เทคนคิ 

การเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยตามแนวทางบา้น

นักวทิยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย 

   4. เพื่อพัฒนาสรา้ง

ความเข้มแข็งโรงเรียนเข้า

ร่วมโครงการ “บ้าน

นักวทิยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย” ให้พัฒนา

อย่างมคีุณภาพตอ่เนื่อง

และยั่งยืน 

ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ

ตอ่เนื่องและยั่งยืน 

   2. ครูปฐมวัยผ่านการ

ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ รั บ ต ร า

พระราชทานในโครงการ 

“บ้านนักวิทยาศาสตร์

น้ อ ย  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ” 

จ านวนร้อยละ 80 

    

   2. ครูปฐมวัยใน

โครงการสามารถจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอน

วทิยาศาสตร์ให้กับ

เด็กปฐมวัยได้อยา่ง

มคีุณภาพตอ่เนื่อง

และยั่งยืน 102 

โรงเรียน 

ตามความเหมาะสมการประเมินตาม

สภาพจริงและเชิงประจักษ ์

   3. นเิทศ ตดิตามและประเมินผล 

 

 

1 วัน 

 

 

5,120 

 

 

5,120 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณ    9,120 9,120   

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  วัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นางสาวนฤมล  อึ้งเจริญ/นางวรนุช  ตุนฑกจิ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .....292,000............. บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

เชิงผลผลติ ผลลัพธ์ 

(เชิงปรมิาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานท่ีส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศกึษา 

1 เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดและหลกัการ

เข้าใจหลักการของการวัดผล

และการประเมินผลทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2 เสรมิสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ

หลักการสรา้งข้อสอบตาม

ตัวชี้วัด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก 

3 เสรมิสร้างความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวัด

และประเมินผลหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ 

เชิงผลผลติ 

   1) ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดและหลกัการ

ของการวัดผลและการ

ประเมินผลทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

   2) ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดและหลักการหลักการ

สรา้งข้อสอบตามตัวชี้วัด 

   3) ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดการวัดและ

ประเมินผลหลักสตูรฐาน

สมรรถนะ 

เชิงผลลัพธ์  

1) ร้อยละของครูผู้สอน

ที่เข้าร่วมโครงการมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดและหลักการ

ของการวัดผลและการ

ประเมินผลทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2) ร้อยละของครูผู้สอน

ที่เข้าร่วมโครงการความ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

และหลกัการหลักการ

สรา้งข้อสอบตาม

ตัวชี้วัด 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 วัดและประเมินผลทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง 

สร้างข้อสอบตามตัวชีว้ดั ดว้ยกระบวนการชมุชน

แหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC )   

 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง 

การวดัและประเมินผลหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เร่ือง 

พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์)  

 

 

พ.ค. 64 

 

 

ม.ิย. – 

ก.ค. 64 

 

 

ก.ค. 64 

 

 

ส.ค. 64 

88,400 

 

 

92,000 

 

 

 

88,400 

 

 

 

23,200 

 

88,400 

 

 

92,000 

 

 

 

88,400 

 

 

 

23,200 

 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

เชิงผลผลติ ผลลัพธ์ 

(เชิงปรมิาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานท่ีส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศกึษา 

   1) ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการเข้าใจเกี่ยวกับงาน

วัดผล เทคนิค วธิีการวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียนของ

โรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลใน

โรงเรียน 

2) ครูผู้สอนที่เข้า

ร่วมโครงการสามารถสรา้ง

ข้อสอบตามตัวชี้วัดพร้อมทัง้

ขยายผลในกลุม่สาระอื่น 

 3)  ค รู ผู้ ส อ น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการสามารถน าความรู้

ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผล

หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้

ในการประเมิน 

3) รอ้ยละครูผู้สอนที่เข้า

ร่วมโครงการความ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

การวัดและประเมินผล

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

รวมงบประมาณ    292,000 292,000   

 
 

 

 

 

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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ป
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 

กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นางสาวนฤมล  อึ้งเจริญ 

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .....193,170............. บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

เชิงผลผลติ ผลลัพธ์ 

(เชิงปรมิาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานท่ีส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศกึษา 

   1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู

คณิตศาสตร์ในการจัดการ

เรียนรู้ 

   2.เสรมิสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ

หลักการพืน้ฐาน เพื่อให้

ครูผู้สอนสามารถน าความรู้

และเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบ

เวทคณิตไปประยุกต์ใช้ใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  

   3 เพื่อสรา้งและพฒันาสื่อ

การเรียนรู้ทบทวนมาตรฐาน

การเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เชิงผลผลติ 

   1. ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการมีสมรรถนะครู

คณิตศาสตร์ในการจัดการ

เรียนรู้  

   2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการมีความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดและหลกัการ

พืน้ฐาน เพื่อให้ครูผู้สอน

สามารถน าความรู้และเทคนคิ

การคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต

ไปประยุกต์ใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

   3. ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการความสรา้งและ

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ทบทวน

   1 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการมีสมรรถนะครู

คณิตศาสตร์ในการ

จัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง

ขยายผลโครงการ 

   2 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการมีความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

และหลกัการพืน้ฐาน 

เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถ

น าความรู้และเทคนคิ

การคิดเลขเร็ว แบบเวท

คณิตไปประยุกต์ใชใ้น

พร้อมทั้งขยายผล

โครงการ 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เร่ือง 

เวทคณิต (2 วนั) 

 

กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การสร้างและพฒันาสือ่   

ในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  โดยใชชุ้มชนวิชาชีพ 

(3 วนั) 

 

กิจกรรมท่ี 3 ประกวด best การจดัการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ศตวรรษที่ 21 

 

กิจกรรมท่ี 4 แข่งขันการคิดเลขเร็ว  

(เวทคณิต) 1 วัน 

 

 

มิ.ย. 64 

 

 

ก.ค. 64 

 

 

 

 

ส.ค. 64 

 

 

ก.ย. 64 

85,740 

 

 

71,200 

 

 

 

 

16,500 

 

 

19,730 

85,740 

 

 

71,200 

 

 

 

 

16,500 

 

 

19,730 

  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

เชิงผลผลติ ผลลัพธ์ 

(เชิงปรมิาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนินงานท่ีส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศกึษา 

มาตรฐานการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 

เชิงผลลัพธ์  

   1 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการมีสมรรถนะครู

คณิตศาสตร์ในการจัดการ

เรียนรู้ พร้อมทั้งขยายผลโครงการ 

   2 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการมีความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดและหลกัการ

พืน้ฐาน เพื่อให้ครูผู้สอน

สามารถน าความรูแ้ละ

เทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบ

เวทคณิตไปประยุกต์ใช้ใน

พร้อมทัง้ขยายผลโครงการ 

   3 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการสรา้งและพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้ทบทวนมาตรฐาน

การเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดับชั้น ป. 6 

    3 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม

โครงการสรา้งและ

พัฒนาสื่อการเรียนรู้

ทบทวนมาตรฐานการ

เรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดับชั้น ป.6 

รวมงบประมาณ    193,170 193,170   

 
 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ

ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



  
 

   

  

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564                   
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมทุรสาคร ที่ 7 

มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2  ตัวบง่ที่ 1 

ชื่อโครงการ  เลิศสุดสมุทรสาคร 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ นายจงรัก  รุ่งเรืองศริินนท ์

งบประมาณ    งบ สพป.สมุทรสาคร .....62,210............. บาท     งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ)  .................. จ านวน...................บาท 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
(เชงิปริมาณ คุณภาพ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กจิกรรม /ขั้นตอน 

การด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน   

แต่ละ

กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รวม สพป. 

สถาน 

ศึกษา 

   1 เพื่อจัดท านโยบาย 

มาตรการแนวทาง “เลิศสุด 

สมุทรสาคร” ขับเคล่ือน 

เพื่อยกระดับคณุภาพ

การศึกษาของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

   2 เพื่อใหส้ถานศึกษา 

สามารถน ามาตรการ     

“เลิศสุด สมุทรสาคร”   

เป็นแนวทางในการ

ขับเคล่ือนเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาใหสู้งขึ้น 

  1 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ให้สูงขึน้ 

 

   ร้อยละของ

โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ

การบริหารจัดการท่ี

สูงขึน้ 

   1. เสนอแตง่ตัง้คณะท างานยก

ร่างนโยบาย “เลิศสุด สมุทรสาคร” 

   2. ประชุมคณะท างานพิจารณา

ปรับแก้ ให้ขอ้เสนอแนะนโยบาย 

แนวทางการด าเนนิงาน 

   3. สื่อสาร สรา้งความเขา้ใจแนว

ทางการด าเนนิงาน 

   4. การขับเคลื่อนสูก่ารปฏบัิติ

โดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

   5. นเิทศ ตดิตามผลการ

ด าเนนิงาน 

    6. สรุปผลการด าเนนิงาน 

ธ.ค. 63 

 

ธ.ค. 63 

 

 

ม.ค. 64 

 

ก.พ. 64 

 

พ.ค. 64 

ก.ย. 64 

 

 

1,050 

 

 

41,000 

 

 

 

 

20,160 

 

 

1,050 

 

 

41,000 

 

 

 

 

20,160 

  

รวมงบประมาณ    62,210 62,210   

 

 (*** ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาท่ีด าเนินการให้ระบุเดือนท่ีคาดว่าจะ
ท าท่ีชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจ าเป็น **** )  



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

               

   
สพป.สมุทรสาคร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

               

   
สพป.สมุทรสาคร    

 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

               

   
สพป.สมุทรสาคร    

 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

               

   
สพป.สมุทรสาคร    

 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

               

   
สพป.สมุทรสาคร    

 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

               

   
สพป.สมุทรสาคร    

 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564                  

               

   
สพป.สมุทรสาคร    

 
 
 

 
ท่ีปรึกษา 

  นายปัญจพล  แสงค าไพ   

 ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร 

 นายไทยศักดิ์  วงศค์ า 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 นางสาวกฤษณา  เกิดบุญส่ง 

 ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 

ข้อมูล 

 ผูอ้ านวยการกลุ่มและบุคลากรทุกกลุ่ม ในส านักงาน 
  

เรียบเรียง 

 นางสาวกฤษณา  เกิดบุญส่ง ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

 นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

รูปเล่ม/ปก 

 นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นางสาววนิดา  ขอชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นายเกริกกานต์  มหาสวัสดิ์ เจ้าพนักงานช านาญงาน 

 นางสุชาดา  หัสดี ผูช่้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวอรประภา  รัตนปัญญา ผูช่้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

  

 

บรรณาธิการกิจ 



 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำสมุทรสำคร 

Samutsakhon  Primary Education Service Area Office 

2/3 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 

www.skn.go.th 

 


