
1 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   1 

 

 

 

 

  
  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 



2 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   2 

ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรระดม
ควำมคิด วิเครำะห์ วำงแผน เพ่ือก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นและบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
และสถำนศึกษำ เพื่อยกระดับคณุภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น อีกท้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของส่วนรำชกำร  
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
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เป็นอย่ำงดี  ขอขอบคุณคณะท ำงำนที่ได้ร่วมจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ โอกำสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ              
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 มำตรำ 33 กำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ยึดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ อีกทั้งกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2553 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553 ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง 
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์ กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไป ของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัยละพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืน เกี่ยวกับกิจกรรมภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ   
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   กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7) กลุ่มกฎหมำยและคดี  
8) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
9) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
10) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

  และกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี อ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่งำน 

ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
 

   (๒) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ 

แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร 

งบประมำณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัต

ตำมนโยบำยและแผน 
 (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน 

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
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   (3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
 
   (4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และ 

งำนบริหำรสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 

   (5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำ

ลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรเลื่อน

เงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ  

กำรออกบัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ 

กำรด ำเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมำย 
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   (6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน 

วิชำชีพและจรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 

ศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ 

ต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
 
   (7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หลักสูตร
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำร

ประเมินผลกำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้ง 

ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
 
   (8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ 
นโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  (ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด  

เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 

คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
   (9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล 
ทรัพย์สิน 

(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบ 
กับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
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ข้อมูลพื้นฐำน 

1. ข้อมูลปริมำณงำน  

     ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

 
ท่ีมำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.9 ( ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561) 

 จำกตำรำงที่ 1  สพม.9 มีโรงเรียนในสังกัดรวมจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี  
รวมจ ำนวน 61 โรงเรียน มีนักเรียน 68,971 คน ห้องเรียน จ ำนวน 1,826 ห้อง  
 โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครปฐม มีจ ำนวน 29 โรงเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  จ ำนวน 
35,545 คน มีห้องเรียน จ ำนวน 936 ห้อง  จัดกำรเรียนกำรสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1 -ม.6                       
มี 1 โรงเรียนคือโรงเรียน ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์  จัดกำรเรียนกำรสอน  ป.5-ป.6 และ  
ม.1-ม.6  โรงเรียนในสังกัด จังหวัดสุพรรณบุรี  มีจ ำนวน 32 โรงเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  จ ำนวน 
33,372 คน ห้องเรียน จ ำนวน 890 ห้อง  จัดกำรเรียนกำรสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ม.1-ม.6 ทุกโรงเรียน 
 
ตำรำงท่ี 2 อัตรำก ำลังครูของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561  

 
ท่ีมำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.9 ( ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561) 
  

 จำกตำรำงที่ 2  สพม.9 มีครูตำม จ.18 รวมทั้งสิ้น 3,883 อัตรำ ผอ.รร.จ ำนวน 61 อัตรำ          
รอง ผอ.รร. จ ำนวน 118 อัตรำ  ครูผู้สอน  จ ำนวน 3,704  อัตรำ เมื่อคิดค ำนวณอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์ที่ 
กคศ. ก ำหนด มีอัตรำก ำลังครูเกินเกณฑ์ที่  กคศ. ก ำหนด จ ำนวน 22 อัตรำ  มีอัตรำเกษียณในปี 2561 
จ ำนวน 180 อัตรำ สภำพอัตรำก ำลังหลังเกษียณอัตรำก ำลังขำดเกณฑ์ -158 อัตรำ 

  

 

จังหวัด
นร. หอ้ง นร. หอ้ง นร. ห้อง นร. หอ้ง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง

นครปฐม 29 128 3 127 3 6,949 182 7,047 183 6,663 175 5,244 138 4,702 128 4,685 124 35,545 936

สุพรรณบรีุ 32 6,542 173 6,875 179 6,292 167 4,842 130 4,399 121 4,422 120 33,372 890

รวม 61 128 3 127 3 13,491 355 13,922 362 12,955 342 10,086 268 9,101 249 9,107 244 68,917 1,826

รวมจ ำนวน (โรง)

ปริมำณงำน (จ ำนวนนักเรียน)
ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

จังหวัด

ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม จ ำนวน
 - 

ขำด/+
เกนิ

ร้อย
ละ

นครปฐม 29 59 1,930 2,018 29 59 1,904 1,992 0 0 26 26 1 106 1,912 -80 -4
สุพรรณบุรี 32 59 1,774 1,865 32 57 1,780 1,869 0 2 -6 -4 0 74 1,791 -78 -4

รวม 61 118 3,704 3,883 61 116 3,684 3,861 0 2 20 22 1 180 3,703 -158 -4

 -ขำด,
+เกนิ
ร้อย
ละ

เกษยี
ณ

ปี 61
(บร.+
ครู)

สภำพอตัรำก ำลัง
หลังเกษยีณ 61 (1 ตำม จ.18 ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.

จ ำนวนครู จ ำนวนครู
- ขำด, +เกนิ
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 ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนโรงเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรกำรศึกษำ 2561 

ที ่ ขนำดโรงเรียน จ ำนวน 
(นักเรียน) 

จังหวัดนครปฐม 
จ ำนวน ร.ร. 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ ำนวน ร.ร. 

รวม 
จ ำนวน ร.ร. 

1 ขนำดเล็ก 1-499 คน 11 11 22 
2 ขนำดกลำง 500-1499 6 12 18 
3 ขนำดใหญ่ 1500-2499 5 6 11 
4 ขนำดใหญ่พิเศษ 2500 ขึ้นไป 7 3 11 

 รวม  29 32 61 
ท่ีมำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.9 ( ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561) 

ตำรำงท่ี 4  จ ำนวนครูจ ำแนกตำมวิชำเอกที่จบกำรศึกษำ และวิชำเอกที่สอน ปีกำรศึกษำ 2561 

ที ่ ชื่อวิชำเอก วิชำเอกที่ครูจบ  วิชำเอกที่ครูสอน หมำยเหตุ 
1 ผอ.สถำนศึกษำ 55 54  
2 รอง ผอ.สถำนศึกษำ 62 60  
3 ประถมศึกษำ 5 1  
4 ภำษำไทย 344 349  
5 คณิตศำสตร์ 449 460  
6 วิทยำศำสตร์ทั่วไป 193 184  
7 เคมี 123 123  
8 ชีววิทยำ 126 126  
9 ฟิสิกส์ 134 135  

10 สังคมศึกษำ 405 445  
11 สุขศึกษำ 32 48  
12 พลศึกษำ 170 154  
13 ศิลปศึกษำ 53 57  
14 ทัศนศิลป์ 10 17  
15 ดนตรีศึกษำ 26 14  
16 ดนตรีสำกล 19 24  
17 ดนตรีไทย 35 42  
18 ดุริยำงคศิลป์ 7 4  
19 นำฏศิลป์ 49 50  
20 คอมพิวเตอร์ 196 226  
21 เกษตรกรรม 84 75  
22 คหกรรมศำสตร์ 84 82  
23 อุตสำหกรรมศิลป์ 74 61  

24 ภำษำอังกฤษ 391 400  
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ที ่ ชื่อวิชำเอก วิชำเอกที่ครูจบ  วิชำเอกที่ครูสอน หมำยเหตุ 

25 ภำษำฝรั่งเศส 12 9  

26 ภำษำเยอรมัน 2 2  

27 ภำษำจีน 63 65  

28 ภำษำเกำหลี 6 6  

29 ภำษำญี่ปุ่น 6 6  

30 กำรงำนพ้ืนฐำนอำชีพ 23 58  

31 จิตวิทยำแนะแนว 66 72  

32 บรรณำรักษ์ 40 32  

33 กำรเงิน/บัญชี 51 33  

34 โสตทัศนศึกษำ 4 1  

35 เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 21 4  

36 อ่ืนๆ 100 18  

37 ไปช่วยรำชกำร 5 5  

38 ต ำแหน่งว่ำง 202 202  

 รวมทั้งสิ้น 3704 3704  
ท่ีมำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.9 ( ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561) 

 
ตำรำงท่ี 5  อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
               ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรมัธยมศึกษำ เขต 9  ปีกำรศึกษำ 2561 

ที ่ ต ำแหน่ง กรอบอัตรำก ำลัง
ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

จ ำนวน 
ที่มีจริง 

ขำด/เกิน 

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  

1 1 - 

2 รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขต พ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

3 1 -2 

3 ศึกษำนิเทศก ์ 21 13 -8 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ  

38 ค (2)  
61 27 -34 

 รวมข้ำรำชกำร 86 42 -44 
5 ลูกจ้ำงประจ ำ 2 2 - 
6 ลูกจ้ำงชั่วครำว - 11 - 
                  รวมลูกจ้ำงชั่วครำว - 13  

 รวมทั้งสิ้น 88 55 -33 
ท่ีมำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.9 ( ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561) 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 ด้วยรำชกิจจำนุเบกษำ วันศุกร์ที่ 16 ธันวำคม 2559 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพ
ยวรำงกูร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำแต่งตั้งให้นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งในวันที่ 
20 ธันวำคม 2559 นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐมนตรี          
ช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรทั้งสองท่ำน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล ได้มอบ
นโยบำยและจุดเน้นเชิงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีสำระส ำคัญคือ 
 1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพ-
ยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของพระองค์ท่ำนถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนในสังกัด ดังนี้       
     1) พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  
บดินทร เทพยวรำงกูร มีใจควำมส ำคัญว่ำ  
  (1) “กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้ำน คือ ส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง  
  (2) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อำทิ  
กำรสร้ำงบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงำม (Character Education)” 
     2) สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ 
พลอดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระรำชกระแสฯ ทรงพระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
กำรศึกษำ 

(1) นักเรียน 
      “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้ำหลัง 

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล ำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)  
        “ครูไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังควำมดีให้นักเรียน  
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท ำเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
        “เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมำกข้ึนจะได้มี 
ควำมสำมัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน”                           
(5 ก.ค.2555) 
        “ท ำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”                            
(9 ก.ค.2555) 

(2) ครู 
     “เรื่องครูมีควำมส ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครูเพรำะ  

จ ำนวนไม่พอ และครูย้ำยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก
ให้ได้ผลตำมท่ีต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้เหมำะสม และ 
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ปลูกจิตส ำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำง
วิชำกำรในสำขำท่ีเหมำะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือมี
ควำมรักควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีควำมผูกพันและคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตน
ไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ” (11 มิ.ย.2555) 
    “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอำยุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำง 
จริงจัง”(6 มิ.ย.2555) 

“ปัญหำปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนต ำรำส่งผู้บริหำรเพื่อให้ได้ 
ต ำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เรำต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบหำกคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมำกคือมีคุณภำพและปริมำณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
    “ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บำงส่วน หำกนักเรียน
ต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำ  ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็นกำรสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว  
ก็ตำม” (5 ก.ค.2555) 
 
  นโยบำยของของกระทรวงศึกษำธิกำร 

1) ด ำเนินกำรอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2)ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใสและต่อต้ำนกำรทุจริต 

คอร์รัปชั่น 
3.) กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีกำรด ำเนินกำร 

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร   
4) ด ำเนินกำรเร่งด่วนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีให้เห็นผลกำรด ำเนินกำรเป็นรูปธรรม 
 

   แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำร
ด ำเนินงำน และสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) โดยก ำหนดสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม” 
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล 
2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียม 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
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เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ 
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
2. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกำสในเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ และทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำม 

หลักธรรมำภิบำล 
 

ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำ 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนจำกกำรทดสอบระดับชำติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ 
6. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15 - 59 ปี 
7. ร้อยละของก ำลังแรงงำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป 
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 15-17 ปี 
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
10. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ 

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 

กำรพัฒนำประเทศ 
1. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต 
5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
6. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร 

จัดกำรศึกษำ 
 
 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำ                   
ขั้นพ้ืนฐำน  ได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 กำร
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เปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ และนโยบำย ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
  “กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำน 
ของควำมเป็นไทย” 
 
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
  3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
 
เป้ำหมำย 
  เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพ้ืนฐำน
ของควำมเป็นไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดเป้ำหมำย ดังนี้ 
 
  1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และรระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัยมีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และ
เสมอภำค 
  3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มี
ประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพ
ระดับมำตรฐำนสำกล 
  5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มี
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจและ
ควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
  6. พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
  7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
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ยุทธศำสตร์ 
 1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 5. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

 
นโยบำย 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยกำรด ำเนินงำน 6 ด้ำน ดังนี้ 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
        1. เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
     1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน
กำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 
         2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
       2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรละค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
       2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม 
และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 
       3. พัฒนำกำจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
      3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
      3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
      3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
      3.4 เขตพ้ืนที่ชำยแดน 
      3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                 ในกำรแข่งขัน 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร 
กำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม 
        1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
และน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตำมควำม
จ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 



14 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   14 

       1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำ
ประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
      1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 
           2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
      2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
      2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 
      2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
      2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
     2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษำตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
     2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกท่ีหลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
     2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ  
(Dual Education),หลักสูตรระยะสั้น 
       2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 
       2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบ
อำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
          3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
     3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 
     3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนำกระบวนกำร
คิดและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
         4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
     4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
โดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่
หลำกหลำย เช่น  
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     1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
     1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
     1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Leaning) 
         2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ 
     2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
 
นโยบำยที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
         1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
     1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับกำรบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
    1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
        2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อย
โอกำสทีไ่ม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไรสัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน เป็นต้น 
    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่ำง
ทั่วถึง เช่น กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning information 
technology : DLIT), กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(Distance Learning television : DLIT) ฯลฯ 
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          1. จัดกำรศกึษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
     1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
         1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
    1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
    1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและ               
เข้ำถึงได้ 
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     1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนที่ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), โรงเรยีนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน), โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ, โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ 
     1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
     1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
         2. สร้ำงควำมเข้มแข้งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
     2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area-base 
Management), รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
     2.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
     2.3 สร้ำงควำมเข้มแข้งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น 
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สหวิทยำเขต                              
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
     2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 
         3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
     3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย 
 
 นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ปี 2562 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้ก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีคุณภำพ และมำตรฐำน
ระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร 
 3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนมัธยมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย
และคุณภำพ 
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 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ขันพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรมีเครือข่ำยกำร
บริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและกระจำยอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบสู่กลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพและสถำนศึกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรเพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคลและ
สถำนศึกษำ 
  1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ
กระบวนกำรคิด รวมทั้งกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
  1.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรที่ทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียนหรือภำคส่วนอ่ืนๆ ตำมควำมพร้อม
ของโรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
  1.5 ครูจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน 
  1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพและ
ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนและมีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
 4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้เสีย วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 
 
ตัวช้ีวัดด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคลและ
สถำนศึกษำ 
 - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนกำรคิด กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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 - ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มี ID Plan และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง 
 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  - ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียน (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
ศรีต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีขึ้นไป  
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนและมีผลกำรปฏิบัติงำน 
  - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้เสีย วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 
  - คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
จุดเน้นด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพ่ือลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ 
 2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  
ตัวช้ีวัดด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 1. สถำนศึกษำทุกแห่งสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพ่ือลดสัดส่วนกำรเรียนสำย
สำมัญ 
 2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำ และผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำนหรือซ้ ำกัน มีกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน 
จุดเน้นด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ 
 1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกัน ในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอ่ืน ในกำรใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLTV DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้ 
 
ตัวช้ีวัดด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ 
 1. หน่วยงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. หน่วยงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกัน ในเรื่องข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอ่ืนในกำร
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 3. หน่วยงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำ DLTV DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้ 
จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจกำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  1.1 สถำนศึกษำที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมที่ก ำหนดได้รับกำรแก้ไข 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
  1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.3 สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  1.4 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรร่วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับต ำบล 
(Education Maps)  
  1.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพโดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 
  1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพและ
ควำมปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
  1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและเกณฑ์กำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ 
  1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคล และบุคลำกรที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ ์
  1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำนโยบำยและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  1.12 หน่วยงำนทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
  2. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำยและ
รับผิดชอบผลต่อกำรด ำเนินงำน 
   2.1 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมีมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
   2.2 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ 
   2.3 หน่วยงำนทุกระดับ รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกทุกภำคส่วนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรศึกษำ   
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ได้จัดให้มีโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นไปตำม นโยบำยของกระทรวงศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ประกอบด้วยโครงกำรฯ 
ดังต่อไปนี้  

ล ำดับ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
1 ครูพันธ์ใหม่ เข้ำใจควำมหลำกหลำยระหว่ำงรุ่น 

Smart Teacher: Understanding 
Generational     
Diversity 

นำงสำวมัณฑนำ เพ็ชร์ภักดี 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

151,850 

2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

นำงสำวมัณฑนำ เพ็ชร์ภักดี 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

250,000 

3 พัฒนำวินัย คุณธรรมจริยธรรมครูผู้ช่วยสู่กำรเป็น
ครูมืออำชีพ    

นำงสำวมัณฑนำ เพ็ชร์ภักดี 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

199,500 

4 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. นำงสุทธำสินี เปำอินทร์ 
กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

576,840 

5 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้แบบ Active 
Learning ด้วยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: 
PLC) 
 

นำงสำวอรไท  แสงลุน    
กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

105,660 

6 โครงกำรรักษ์ภำษำไทย  เนื่องในวันภำษำไทย
แห่งชำติ  ปี  2562 

นำยจิรวัฒน์  บุญครอง   
กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

100,300 

7 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะทำงสำขำอำชีพตำม
แนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่           
๒๑/ทวิศึกษำ 
 

นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
และ นำยวีรกิตติ์  
               ดิษฏำวีระวัฒน ์ 
กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

51,660 
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ล ำดับ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
8 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
 

นำยจิรวัฒน์  บุญครอง  
กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
 

135,000 

9 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อเสริมสร้ำงอัต
ลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

นำยปรำโมทย์  เจตนเสน 
กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   

50,000 

10 โครงกำรวันครู “คุณธรรมน ำครูไทย สร้ำง
เด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ           
เขต 9 
 
 

นำงสำวนิชำนันท์  สัญญเดช 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

160,000 

11 โครงกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยใน ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 

นำงสำวนิชำนันท์  สัญญเดช  
กลุ่มอ ำนวยกำร  

102,500    

12 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกร
ปฏิบัติงำนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ  
2562 
 

นำงสำวนิชำนันท์  สัญญเดช 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
   

26,580    

13 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ และป้องกันกำรกำ
ระท ำผิดวินัย กฎ ระเบียบ และ กฎหมำยท่ัวไป 
 

นำยธีรำณัทท์ อินทร์ทองน้อย 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

14,๕00 

14 โครงกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน
ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง 
และพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยใน ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 และ 
สถำนศึกษำในสังกัด 
 

นำงบังอร  ศิลำลิตร์ และคณะ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน   

40,000 

15 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงิน และพัสดุในสถำนศึกษำ 

นำงสำววรำภรณ์ เคนผำพงษ์ 
และคณะ 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ   
สินทรัพย์ 

176,350 
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ล ำดับ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
16 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรยื่นขอรับ

เงินบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

นำงลักษณำ  ธีระเถกิง 68,080   

17 โครงกำรส่งเสริมกำรน ำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติกำร 
 

นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก  
นำยชำญชัย  นิ่มอนงค์ 
นำงสำวปณิดำ โพธิ์ทอง 
 

50,000    
 

18 โครงกำรปรับปรุงระบบ Network ภำยใน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ          
เขต 9 

นำงสำวร่มไทร  ดีสอน   50,000 

19 โครงกำรกำรตรวจและประเมินผลงำนทำง
วิชำกำร 
 

นำงรัตตำ  บุญสงวนศรี   836,150    

20 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

นำงรัตตำ  บุญสงวนศรี, 
นำงสำวอิศรำวดี สง่ำแสง,                                             
นำงสำวอมรรัตน์ วงษ์จันทร์ 
 

70,000 
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ชื่อโครงกำร    ครูพันธุ์ใหม่ เข้ำใจควำมหลำกหลำยระหว่ำงรุ่น 
Smart Teacher: Understanding Generational     
Diversity 

      โครงกำรตำมภำรกิจ     โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน    

งบด ำเนินงำน 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่ 3  กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคม 
                                                     แห่งกำรเรียนรู้ 
2. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9.  ที ่4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืนที่  ที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ    
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ    ที่ 5 ครูคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงสำวมัณฑนำ  เพ็ชร์ภักดี  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร.............-.................... 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ   

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  (เดือน พฤศจิกำยน – ธันวำคม) 
งบประมำณด ำเนินกำร   151,850.- บำท 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 

 ประเทศไทยได้เข้ำสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ำต่ำงๆ 
ตำมกระแสโลก เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม วัฒนธรรม กำรเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
สำรสนเทศ ซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกำส และกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำจึงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์ในอนำคต ดังนั้น ครูจึงเป็น
บุคคลำกรที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะส่งเสริมให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำใน
ศตวรรษที่ 21กำรเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ำต่ำงๆ ได้ส่งผลกระทบต่อทุกมิติและก่อให้เกิดควำม
หลำกหลำยต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมหลำกหลำยของช่วงวัยหรือรุ่น (Generational Diversity) ซึ่ง
บุคคลในแต่ละช่วงวัยหรือรุ่นที่แตกต่ำงกันนั้น จะท ำให้มีค่ำนิยม ควำมสนใจ ทัศนคติ และกำรแสดงออกที่
หลำกหลำยกันไป ซึ่งในปัจจุบันครูผู้ท ำหน้ำที่สอนส่วนใหญ่จะอยู่ในเจเนอเรชั่นวำย (Generation Y) และ
ต้องรับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนที่อยู่เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z)   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙ เล็งเห็นควำมส ำคัญว่ำ หำกครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในวัยหรือรุ่นของครูและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัยหรือรุ่นของนักเรียน ก็จะท ำให้เข้ำใจถึงลักษณะควำม
หลำกหลำยในแต่ละรุ่นอำยุ เช่น ควำมสนใจ ควำมถนัด กำรเรียนรู้ บุคลิกภำพ กำรแสดงออกทำงพฤติกรรม 
ฯลฯ โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม น ำไปสู่กำรปรับตัวและสำมำรถสร้ำงสะพำนเชื่อมต่อ
ช่องว่ำงระหว่ำงวัยผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2. วัตถุประสงค ์

 2.๑)  เพ่ือให้ครูมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในควำมหลำกหลำยระหว่ำงรุ่นของตนเองและนักเรียน 
   2.๒) เพ่ือให้ครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อควำมหลำกหลำยระหว่ำงรุ่นของตนเองและนักเรียนสำมำรถน ำ

ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

3. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมำณ  

1) จัดอบรมครูเจเนอเรชั่นวำย  ที่สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙  
รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๗10 คน   ดังนี้  

- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๙ จังหวัดนครปฐม จ ำนวน ๓40 คน 
- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน ๓๗๐ คน 

     3.2 เชิงคุณภำพ  
1) ครูเจเนอเรชั่นวำยมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในควำมหลำกหลำยระหว่ำงรุ่นของตนเองและ

นักเรียน 
2)  ครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อควำมหลำกหลำยระหว่ำงรุ่นของตนเองและนักเรียน สำมำรถน ำ

ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 

4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2561 นำงสำวมัณฑนำ 
2 ส ำรวจจ ำนวนข้ำรำชกำรครูกลุ่มเป้ำหมำย ถึง เดือนพฤศจิกำยน 2561 เพ็ชร์ภักดี  และคณะ 
3 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น    
 ยกร่ำงหลักสูตรและคู่มือกำรอบรม   
4 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง/                           
 ติดต่อสถำนที่ / ติดต่อวิทยำกร   
5 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  เอกสำรและจัดท ำคู่มือ                         
 ประกอบกำรประชุม/อบรม   
6 ด ำเนินกำรจัดประชุม/อบรม    
7 สรุปและประเมินผล   
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5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น    151,850.- บำท 
 

 
ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะท ำงำน จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำฯ       

 1) ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 100  บำท/คน   
จ ำนวน 40 คน 

4,000   4,000 

  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 
บำท/คน จ ำนวน 40 คน 

1,400   1,400 

2 ส ำรวจจ ำนวนข้ำรำชกำรครูกลุ่มเป้ำหมำย ประสำนงำน    
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ ติดต่อสถำนที่ ติดต่อวิทยำกร 

- - - - 

3 จัดเตรียมเอกสำร ประกอบกำรประชุม/อบรม     

  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ส ำหรับกำรจัดประชุม/อบรม   5,000 5,000 

4 ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร       

  1) ค่ำอำหำรกลำงวัน  จ ำนวน 2  มื้อๆ ละ 100  บำท/คน     
    จ ำนวน 755 คน 

75,500   75,500 

  2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 2 มื้อๆ ละ  
    35 บำท/คน จ ำนวน  755  คน 

52,850   52,850 

  3) ค่ำท่ีพักวิทยำกร จ ำนวน 6 คน จ ำนวน 1 วัน                 
    3  ห้อง ๆ  ละ 1200  บำท 

 3,600  3,600 

  4) ค่ำพำหนะเดินทำงส ำหรับวิทยำกร เดินทำงไป – กลับ    
    (เฉลี่ยคนละ 900 บำท)  

 4,500  4,500 

  5) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับคณะท ำงำน  2,000  2,000 

 6) ค่ำของที่ระลึกส ำหรับวิทยำกร  จ ำนวน 6 คน  
    คนละ 500 บำท 

 3,000  3,000 

5 สรุปและประเมินผล - - - - 

 รวมทั้งสิ้น 133,750 13,100 5,000 151,850 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละ 100 ของจ ำนวนครูที่สมัคร 

เข้ำรับกำรอบรม ผ่ำนกำรอบรม 
2) ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ำรับกำรอบรม 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในควำมหลำกหลำย
ระหว่ำง   รุ่นของตนเอง และนักเรียน  

3) ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ำรับกำร 
อบรมมีทัศนคติเชิงบวกกับควำมหลำกหลำย
ระหว่ำงรุ่นของตนเองและนักเรียน 

วิธีกำรสังเกต / สัมภำษณ์ 
 
 

กรอกแบบประเมิน 
 

กรอกแบบประเมิน 

แบบสังเกต/ แบบจดบันทึก 
 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ครูเจเนอเรชั่นวำยได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับควำมหลำกหลำยระหว่ำงรุ่นของตนเองและรุ่น

ของนักเรียน โดยน ำควำมรู้และควำมเข้ำใจของควำมหลำกหลำยระหว่ำงรุ่นไปประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบ

กำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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ชื่อโครงกำร    โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

                                   โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน    

งบด ำเนินงำน 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ศธ.  ที่ 3  กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคม 
                                                     แห่งกำรเรียนรู้ 
2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพฐ.    ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพม.9  ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน   ที ่2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  
                                                    ตวับ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ                    ที่ 2 สพม. คุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงสำวมัณฑนำ  เพ็ชร์ภักดี 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม      ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ   

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  (เดือนมีนำคม – กันยำยน 2562) 
งบประมำณด ำเนินกำร   250,000  บำท    
 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไปสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนด ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกคน เป็นผู้มีส่วนส ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ทั้งนี้องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรซ่ึงถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่ให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  หากบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  มีการประสานงานกัน มี
พฤติกรรมบริการที่ด ีมีการติดต่อสื่อสารที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง  ก็สามารถที่จะคิด  สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนา
ผลงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  
ตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว จึงจัดให้มีโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน  โดยเน้นควำมเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่ำนิยม และพฤติกรรมของบุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ สำมด้ำนคือกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรท ำงำน     
กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำองค์กร และให้ควำมส ำคัญกับกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันของบุคลำกรใน
องค์กร เพ่ือเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรท ำงำนที่ดี ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดี  ในกำรท ำงำนอันจะมีผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
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2.  วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะและทักษะกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 
 2.2 เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นอกสถำนที่ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม ขวัญและก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน 
 

3.  เป้ำหมำย    
 3.1  เชิงปริมำณ   
         ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9  จ ำนวน  80  คน  
 3.2  เชิงคุณภำพ   
  3.2.1  บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9  ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ  

3.2.3 เสริมสร้ำงแรงจูงใจ ขวัญก ำลังใจ และควำมสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องกำรด ำเนินกำร) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เข้ำรับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะหลักและสมรรถนะ  
ประจ ำสำยงำน  

วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
วันที่ 30 กันยำยน  2562 

นำงสำวมัณฑนำ 
เพ็ชร์ภักดี 

 1) แจ้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่     
    กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จัดท ำแผนพัฒนำ
ตนเอง 
    (ID PLAN) 
2) ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง 
    (ID PLAN) 
3) จัดท ำทะเบียนคุมบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้เข้ำรับ   
    กำรพัฒนำ 

4) สรุปและรำยงำนผล 
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ระบุ ว /ด / ป. 

ที่ต้องกำรด ำเนินกำร) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
2) ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น  
    ยกร่ำงหลักสูตรและคู่มือกำรอบรม 
3) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง/ ติดต่อ
สถำนที่ /     
    ติดต่อวิทยำกร 
4) จัดเตรียมเอกสำรและจัดท ำคู่มือประกอบกำร                                  
    ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
5) ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดูงำน  
6)  สรุปและประเมินผล 
 

 
 
 

วันที่ 1 มีนำคม 2561 – 
วันที่ 30 กันยำยน 2561 

 
 
 
นำงสำวมัณฑนำ 

เพ็ชร์ภักดี 
 

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น 250,000.- บำท   
    โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ ำ   สำยงำน 

    

 1.1 แจ้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จัดท ำแผนพัฒนำ
ตนเอง(ID PLAN) 

 -  -  -  - 

 1.2 บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง 
(ID PLAN)  ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปอบรม สัมมนำ 

 50,000  50,000 

 1.3 จัดท ำทะเบียนคุมบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้เข้ำ
รับกำรพัฒนำ 

 -  -  -  - 

 1.4 สรุปและรำยงำนผล  -  -  -  - 
2 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
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ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน  -  -  -  - 
 2.2 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น          
 2.3 ยกร่ำงหลักสูตรและคู่มือกำรอบรม         
 1) ค่ำอำหำรกลำงวันและ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   2,550   2,550 
 2.4 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/                                   

       ติดต่อสถำนที่ /ติดต่อวิทยำกร 
- - - - 

 2.5  จัดเตรียมเอกสำร วัสดุอุปกรณ์ จัดท ำคู่มือ 
จัดเตรียม 
       สถำนที่ ประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

        

 1) ค่ำเล่มเอกสำรจ ำนวน 80 เล่ม ๆ ละ 50 บำท   4,000   4,000 
 2) ค่ำวัสดุอุปกรณ์  5,000  5,000 
 3) ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิล   1,050  1,050 
 2.6 ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดู

งำน   
        

 1) ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเจ้ำหน้ำที่, วิทยำกร และ
ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 80 คน จ ำนวน 3 วัน ๆ ละ 300 
บำท/คน      

  72,000   72,000 

 2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มเจ้ำหน้ำที่, วิทยำกร 
และผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 80 คน จ ำนวน 3 วัน 6 มื้อๆ
ละ 50 บำท/คน    

  24,000   24,000 

 3) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (18 ชั่วโมง) ชั่วโมงละ 
1,200 บำท 

14,400     14,400 

 4) ค่ำท่ีพักส ำหรับเจ้ำหน้ำที่, วิทยำกร และผู้เข้ำอบรม
จ ำนวน 80 คน จ ำนวน 1 คืน ๆ ละ 600 บำท/คน 

  48,000   48,000 

 5) ค่ำรถโดยสำรปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน  2 วัน ๆ 
ละ    12,000 บำท 

  24,000   24,000 

 6) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับรถตู้คณะท ำงำน   5,000   5,000 
6 สรุปและประเมินผล  -  -  -  - 
 รวมทั้งสิ้น 14,400 235,600  250,000 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9 ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ
และทักษะตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  

สังเกต สอบถำม แบบสอบถำม 

2. ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9 มีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีการ
ท างานเป็นทีม ท าให้เกิดการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

สังเกต สอบถำม แบบสอบถำม 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 บุคลำกรทำงกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ได้รับกำรพัฒนำให้มี 
ระดับสมรรถนะและทักษะตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และได้รับกำร
ก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น  
  7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทักษะกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม สำมำรถขับเคลื่อนภำระกิจกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

๘.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  

ปัจจัยความเสี่ยง 
- 

 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - 
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ชือ่โครงกำร             พัฒนำวินัย คุณธรรมจริยธรรมครูผู้ช่วย สู่กำรเป็นคร ู
                                                  มืออำชีพ  
       โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
                                                    งบด ำเนินงำน 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ศธ.  ที่ 3  กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคม 
                                                     แห่งกำรเรียนรู้ 
2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพฐ.    ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพม.9  ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน   ที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
                                                    ที่มีประสิทธิภำพ  
                                                    ตวับ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ                     ที่ 5 ครูคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงสำวมัณฑนำ   เพ็ชร์ภักดี  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ   

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ระหว่ำงวันที่ 1  มีนำคม  2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2562 
งบประมำณด ำเนินกำร   199,500  บำท    
 
1.หลักกำรและเหตุผล 
  ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่นับว่ำเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมส ำคัญ และมีส่วนผลักดันในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และเป็นก ำลังส ำคัญ
ใน กำรผลักดันงำนของสถำนศึกษำในด้ำนกำรวำงแผน บริหำรวิชำกำร พัฒนำส่งเสริมด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน ส่งผลให้งำนด้ำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำรกิจดังกล่ำว และเห็นควำมส ำคัญในกำร
พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ กำรจัดกำรเรียนรู้ และบทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ น ำองค์ควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้หรือ
ประยุกต์ใช้กับงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ  จึงก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำครูต้นน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
2.วัตถุประสงค ์ 
       2.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ กำรจัดกำร
เรียนรู้ และบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ น ำองค์ควำมรู้และทักษะที่
ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้กับงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ  

2.2 สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้กับงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำยและกลยุทธ์ของสถำนศึกษำท่ีสังกัด 
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3.เป้ำหมำย 
      3.1  เชิงปริมำณ  
                      1.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย จ ำนวน  150  คน 
                        2. คณะท ำงำน  จ ำนวน  40    คน 
                3.2  เชิงคุณภำพ : ครูผู้ช่วยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนที่ถูกต้องสอดคล้อง 
กับกฎระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในวิชำชีพครูและมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและส่งผลโดยตรงต่อคุณภำพของนักเรียนในทุกช่วงชั้น 
4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องกำรด ำเนินกำร) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท ำงำน เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
เตรียมกำรพัฒนำครูผู้ช่วย 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. จัดท ำบัญชีสรุปข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุใน 
ปี 2560 - 2561  
2. ศึกษำหลักเกณฑ์และหลักสูตรกำรพัฒนำ ก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำ และจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำและประชุม
คณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินกำร
อบรมพัฒนำ 

ระหว่ำงวันที่  
1 - 30  มีนำคม 2562 

 

 

2 กิจกรรมที่ 2 กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ระหว่ำงวันที่  
1 เมษำยน 2562   -  
30 มิถุนำยน 2562 

 

 1. ด ำเนินกำรอบรมพัฒนำตำมหลักสูตรที่ก ำหนด  
โดยบูรณำกำรกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ  
จ ำนวน 3 วัน 2 คืน 
2. ประเมินผลกำรพัฒนำ 

  

3 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. สรุปผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำจำกกำรอบรมพัฒนำและ
กำรพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ 

ระหว่ำงวันที่  
1 กรกฎำคม 2562 – 
30 กันยำยน 2562 
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องกำรด ำเนินกำร) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 2. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือปรับปรุงและวำง
แผนกำรพัฒนำในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

  

 

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ รวมงบประมำณทั้งสิ้น  199,500.- บำท  โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
  

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะท ำงำน จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำฯ - - - - 

2 
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง/ ติดต่อสถำนที่ 
ติดต่อวิทยำกร 

- - - - 

3 จัดเตรียมเอกสำร ประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร - - - - 
4 ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร (3 วัน 2 คืน) 

    
 

1) ค่ำอำหำรกลำงวัน  จ ำนวน 3 มื้อ ๆ ละ 150 บำท/
คน จ ำนวน 190 คน (190 คน × 150 บำท × 3 วัน) 

  85,500   85,500 

 
2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 6 มื้อๆ ละ 50 บำท/
คน จ ำนวน 190 คน (190 คน × 50 บำท × 3 วัน)   57,000   57,000 

 
3) ค่ำอำหำรเย็น  จ ำนวน 2 มื้อๆ ละ 150  บำท/คน 
จ ำนวน 190  คน (190 คน × 150 บำท × 2 วัน) 

  57,000   57,000 

5 สรุปและประเมินผล  - - - - 
  รวมทั้งสิ้น   199,500   199,500 

 
 
 

6.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรม 

สัมภำษณ์ ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม ประเมินควำมพึงพอใจ แบบประเมิน 
 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ครูผู้ช่วยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม มีควำม
ศรัทธำและภำคภูมิใจในวิชำชีพครู มีกำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติตนอย่ำงครูมืออำชีพ และน ำแนวคิดด้ำนกำร
เรียนรู้ สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
       

 ปัจจัยควำมเสี่ยง                        
    - 
 

     แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง        
     - 
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ชื่อโครงกำร     โครงกำรวิจัย ครูต้นกล้ำวิจัย 
          โครงกำรตำมภำรกิจ โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน   พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
          สอดคล้องเชื่อมโยง 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ ศธ.   ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนฯ และ ที่ 3 พัฒนำ และ

เสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. ยุทธศำสตร์ สพฐ.   ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมควำมถนัดทำงกำรศึกษำ

เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ยุทธศำสตร์ สพม.9   ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
4. มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ที่ 3 สัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
5. สพม.๙ : ๙ พอดี สู่ก้ำวคุณภำพ  ที่ 5 ครูคุณภำพ ที่ 6 นักเรียนคุณภำพ  
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงศศิธร ศรีพรหม  
ลักษณะโครงกำร   โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่  
   เพ่ือส่งเสริม เพ่ือพัฒนำ เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร                   ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๒ - เดือน กันยำยน ๒๕๖๒ 
งบประมำณด ำเนินกำร    ๖๓,๙๘0 บำท 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำคน   ให้ทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงให้โอกำสแก่
ทุกฝ่ำยได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  และมีเสรีภำพทำงวิชำกำร  ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่ำครูผู้สอน  
ผู้เรียน  ผู้ศึกษำวิจัย  มีเสรีภำพในกำรเรียนกำรสอนช่วยส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นหำแนวทำงวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนใหม่ ๆหำเทคนิคกำรนอน วิธีกำรสอน นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
ที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 
2542 มำตรำ 24 (5) และมำตรำ 30    ได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรน ำวิจัยไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยก ำหนดให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถ
จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม  สื่อกำรเรียน และอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้  มี
ควำมรอบรู้  และใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอำจเรียนรู้ไปพร้อม
กันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำง ๆ นอกจำกนี้สถำนศึกษำควรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรส่งเสริมให้ผู้สอนสำมำรถท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ  ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วยให้กำรศึกษำและเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้กำรจัดกำรศึกษำได้ตอบสนองนโยบำยและแนวคิดข้ำงต้น คือ กำรวิจัย กำรวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำและเป็นเครื่องมือที่ท ำให้เกิดควำมเข้มแข็งทำงปัญญำ (ประเวศ วะสี, 2539, หน้ำ 73-88)  
เพรำะกำรวิจัยเป็นวิธีกำรส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรค้นคว้ำหำค ำตอบของประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ทั้งด้ำน
วิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  งำนกำรวิจัยที่ส ำคัญของครูคือ  กำรวิจัยในชั้นเรียน หรืองำนวิจัยเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งครูส่วนใหญ่ยังคิดว่ำเป็นเรื่องยำกและไม่สำมำรถท ำได้  แต่โดยสภำพควำม
เป็นจริงแล้ว  ครูเป็นบุคคลที่ท ำกำรวิจัยในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลำ  เนื่องจำกในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน  
ผู้วิจัยคือครูผู้สอน  กำรที่ครูท ำวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้ น
ครูผู้สอนจึงควรได้รับกำรส่งเสริม ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  จะท ำให้ครูได้เรียนรู้ 
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และพัฒนำตนเองสำมำรถแก้ปัญหำที่มีผลต่อกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเป็นระบบ  เพรำะครูเป็นบุคคลที่มี
ควำมใกล้ชิดกับผู้เรียนและเข้ำใจสภำพกำรเรียนกำรสอนที่แท้ จริงกำรศึกษำ ดังนั้นกำรพัฒนำครูให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และปฏิบัติกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนให้ถูกต้องตำมหลักวิธีวิทยำทำงกำรวิจัยจึงมีควำมส ำคัญยิ่ง เพ่ือ
กำรพัฒนำผู้เรียน แก้ไข ผู้เรียนโดยใช้วีวิทยำทำงกำรวิจัยเป็นฐำนในกำรยกระดับคุณภำพของผู้เรียน  
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนำครู ต้นกล้ำวิจัยในกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
 

เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 
ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙ จ ำนวน  ๖๑  โรงเรียน ๆ ละ 2  คน  

รวม ๑๒๒   คน  
กลุ่มเป้ำหมำยที่ศึกษำ 
ครูต้นกล้ำวิจัย คือครูที่ มีควำมสมัครใจมีควำมพร้อมที่จะท ำวิจัย โรงเรียนละ 2 คน ในสังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 ทุกโรงเรียน 
คุณภำพ 
ครูต้นกล้ำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 มีควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องในกำร

ท ำท ำวิจัยในชั้นเรียน กำรตั้งชื่อเรื่องวิจัย กำรตั้งวัตถุประสงค์ กำรตั้งสมมติฐำน ระเบียบวีวิจัย กำรสร้ำง
เครื่องมือทำงกำรวิจัยในกำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลผลข้อมูล และกำรเขียนรำยงำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง และกำรเผยแพร่งำนวิจัยเพื่อน ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อในกำรจัดกำรศึกษำ 

 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมควำมพร้อม และ อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
 ชี้แจงควำมส ำคัญของกำรวิจัยในชั้นเรียนและจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
กิจกรรมที่ ๒  นิเทศ ติดตำมกำรท ำวิจัยของครู 
 จัดกิจกรรมนิเทศ  แบบเพ่ือนช่วยเพื่อนและติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือทุกขั้นตอนของกระบวนกำร
ท ำวิจัย คัดเลือกงำนวิจัยที่ดีเด่นถูกต้องตำมหลักกระบวนกำรวิจัย เพ่ือกำรเผยแพร่คุณประโยชน์ของงำนวิจัย
ที่เกิดกับผู้เรียน 
กิจกรรมที๓่ กำรสะท้อนผล  
 รำยงำนผล กำรวิจัย กำรเผยแพร่ผลกำรวิจัย แลกเปลี่ยนผลงำนวิจัยทำงวิชำกำร ทำงเว็บเพจ,ไลน์
กลุ่มครูต้นกล้ำวิจัย คัดเลือกงำนวิจัยที่ดีเด่นถูกต้องตำมหลักกระบวนกำรวิจัย เพ่ือกำรเผยแพร่คุณประโยชน์ 
ของงำนวิจัยที่เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนผลของกำรวิจัยน ำผลที่ได้มำเป็นข้อมูลปรับปรุง/ด ำเนินกำรต่อ/ 
พัฒนำต่อเนื่อง 
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วิธีกำรด ำเนินงำน 
 สถำนที่ท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 9  จ ำนวน ๒ โรงเรียน  
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

1 - ครูมีควำมรู้และเข้ำใจกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
- ครูมีงำนวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงน้อยคนละ ๑    
เรื่อง 
- ศึกษำนิเทศก์มีงำนวิจัย สพม.๙ ๑ เรื่อง 
 -สพม.9มีงำนวิจัยในชั้นเรียนของครู  
  ๑๒๒ เรื่อง 
 

-ผลวิจัยหลักสูตร
อบรมวิจัยด้วย
สถิติ t-test 
dependentของ
หลักสูตรอบรม 
-ร้อยละของชิ้น
งำนวิจัยของครู 

-แบบทดสอบ 
 
 
 
-แบบCheck List 
 

 
 

ที ่ กิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม  
ขั้นเตรียมกำร   
- จัดท ำโครงกำรจัดท ำหลักสูตร อบรม 
จัดท ำงำนวิจัย 1 เรื่อง คู่ขนำนกับกำรอบรม
กำรท ำวิจัยครูในชั้นเรียน สร้ำงเครื่องมือ
วิจัย แบบทดสอบครูควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรท ำวิจัย 

พฤษภำคม 
256๒ 

 
 

 ศศิธร ศรีพรหม 
 

 ขั้นด ำเนินงำน  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

ขั้นตรวจสอบ   
นิเทศติดตำม ช่วยเหลือ  
 

กำรสะท้อนผล A 
น ำผลวิจัยรำยงำนผลและสะท้อนผล
มอบเกียรติบัตรงำนวิจัยดีเด่น น ำผลมำ
ปรับปรุง/ด ำเนินกำรต่อ/ พัฒนำ
ต่อเนื่อง 

มิถุนำยน 
256๒ 

กรกฎำคม 
256๒ 

 
กันยำยน 
256๒ 

 
 

 
ศศิธร ศรีพรหม 

 
ศศิธร ศรีพรหม 

 
 

ศศิธร ศรีพรหม 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑.ครูได้น ำควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเข้ำอบรมโครงกำรไปใช้ในกำรพัฒนำ แก้ไข ส่งเสริม ควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนโดยกระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
           ๒. ครูมีงำนวิจัยที่มีควำมถูกต้องตำมหลักวิธีทำงกำรวิจัย คนละ ๑ เรื่อง รวม ๑๒๒ เรื่อง  
           ๓. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของกำรวิจัย จำกกำรเผยแพร่ เช่น ไลน์กลุ่มครูต้นกล้ำวิจัย 
               ทำงเว็บเพจ ทำงเฟสบุ๊ค ท ำให้ครูได้รับองค์ควำมรู้เพ่ิมมำกข้ึน 
           ๔.ครูน ำผลกำรวิจัยที่ได้ไปต่อยอด ในกำรพัฒนำคุณผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
           ๕.โรงเรียนจะมีครูต้นกล้ำวิจัยเพื่อขยำยผลต่อไปให้เกิดประโยชน์ต่อวงกำรศึกษำ 
           ๖.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๙ มีครูนักวิจัย ที่มีคุณภำพ 
 

 ๙. งบประมำณ 
     ๙.๑  งบประมำณทำงรำชกำร       - บำท 

๙.๒  งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำน/องค์กำร/บุคคล 63,980  บำท 
 

๑๐. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  จ ำนวน ๖๓,๙๘๐ บำท 
 

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประ
มำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
ชี้แจงอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

- อบรมครูที่เข้ำร่วมเชิงปฏิบัติกำร 
- ค่ำเอกสำรอบรม (๑๒๒x๑๐0=(๑๒,๒00) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 2 มื้อ/อำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม    4 มื้อ 
(๑๔๒x๑00X๒ + ๓๕ X ๔ X1๔๒ =๔๘,๒๘๐) 

- แบบทดสอบหลักสูตรอบรม Pretest -
Posttest และกระดำษค ำตอบ  
 

   
 
 
 
 
 

๔๘,๒๘๐ 

 
 

๑๒,๒00 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตำมชี้แจงช่วยเหลือ 
-นิเทศ ติดตำมครู 
-พิพำกษ์สะท้อน ครูส่งงำนทุกคนและ
คัดเลือกงำนวิจัย 
-ค่ำพำหนะ (๑0,000)  

   
งบประมำณ

จำก
โครงกำร
นิเทศ 

 
๑๐,๐๐0 
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กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประ
มำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ กำรสะท้อนผล A 
-รำยงำนผล น ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนวิจัย และ
สรุปผล/ สะท้อนผลกำรวิจัยปรับปรุง/แก้ไข มอบ
เกียรติบัตรงำนวิจัยดีเด่น 
 (ศึกษำนิเทศก์จัดท ำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
ขยำยผลเผยแพร่ จัดท ำรูปเล่ม) 
    (จัดท ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ค่ำกระดำษ ๒,๕00) 
    (เกียรติบัตร ๑,000) 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒,๕00 
๑,000 

รวม   48,280 15,700 
รวมทั้งสิ้น ๖๓,๙๘0 

หมำยเหตุ ; ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 
๑  พฤษภำคม - 30 กันยำยน  256๒  
 

๑๑.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง   
 1) งบประมำณไม่เพียงพอ 
 2) เวลำในกำรจัดกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1) กำรสนับสนุนงบประมำณจำกเงินนอกงบประมำณ 
 2) ยืดหยุ่นเวลำตำมควำมเหมำะสม 
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ชื่อโครงกำร    โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   

งบด ำเนินงำน 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคงของชำติ 
2. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง ตัวชี้วัดที่ ๒-๔ 
3. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9.  ที ่๓ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน   ที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ    ที่ ๓ โรงเรียนคุณภำพ ที่ ๖ นักเรียนคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.๙ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงสุทธำสินี  เปำอินทร์ 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม              ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำรคุณธรรมสพฐ. 
                ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ   

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  (เดือนพฤษภำคม – สิงหำคม) 
งบประมำณด ำเนินกำร   576,840 บำท   (สพฐ.สนับสนุน) 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
            พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระรำชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้ำง คนดีให้
บ้ำนเมือง” และพระรำชทำนหลัก ๓ ประกำร ในเรื่องครูและนักเรียนว่ำ “ให้ครูรักเด็กและ เด็กรักครู     ให้
ครูสอนให้เด็กมีน้ ำใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็ก ที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่
เรียนช้ำกว่ำ ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท ำร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี” เพ่ือเป็นกำรน้อมน ำ
พระรำชกระแสรับสั่งดังกล่ำว มำปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มอบหมำยให้ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ จึงจัดท ำ
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น โดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คัดเลือกโรงเรียน  ในสังกัดเข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และเพ่ือให้ด ำเนินงำนของโรงเรียน ที่เข้ำโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน มีเป้ำหมำย มีผลลัพธ์ และผลผลิตที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่ำงชัดเจน  มีกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน ๕ 
ประกำร ได้แก่ ๑) ควำมพอเพียง ๒) ควำมกตัญญู ๓) ควำมซื่อสัตย์สุจริต ๔) ควำมรับผิดชอบและ ๕) 
อุดมกำรณ์คุณธรรม โดยเริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ และในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ สพฐ. 
ก ำหนดให้สร้ำงนักเรียนดีให้บ้ำนเมือง สร้ำงครูดีให้ห้องเรียน สร้ำงผู้บริหำรดีให้ชุมชน  สร้ำงโรงเรียนดีให้
ชุมชน   
 
๒.วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน มีควำมรู้    
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรคิด อย่ำงมีเหตุผล เกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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          ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน สำมำรถน ำกระบวนกำรพัฒนำสู่กำร
ปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
           ๒.๓ เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน มีนวัตกรรม และมีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม และกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีควำมต่อเนื่อง 
 

๓.เป้ำหมำย 
๓.๑ เชิงปริมำณ 
 ๑. โรงเรียนสังกัดสพม. ๙ จ ำนวน ๖๑ โรงเรียน   
 ๒.  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม. ๙ จ ำนวน 

๖๑ โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
  ๓. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม. ๙ จ ำนวน ๖๑ 
โรงเรียน ได้รับกำรปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประกำร 

 ๔. ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม. ๙ มีกำรพัฒนำระบบข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม คุรุชนคน 
คุณธรรม และ Best Practice   

๓.๒ เชิงคุณภำพ 
           ๑. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
คิด อย่ำงมีเหตุผลเกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
                     ๒. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดี
อย่ำงเป็นธรรมชำติ มีควำมรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดีตำมกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ๕ ประกำร 
  ๓. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน มีนวัตกรรม เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำนักเรียนร่วมกัน 

๔.โรงเรียนเกิดควำมยั่งยืนและเป็นโรงเรียนคุณธรรมของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภำค 
 

๔. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมอบรมโครงงำนพัฒนำจริยคุณ 

๑. แต่งตั้งคณะท ำงำน จ ำนวน ๑๕ คน 
๒. จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงกำรคุณธรรม สพฐ. 

ของแต่ละโรงเรียน จ ำนวน ๖๑ คน 
๓. ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรคุณธรรม สพฐ. แต่ละ

โรงเรียนกลับไปขยำยผลให้แก่ครูแต่ละโรงเรียน 

 
มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
 

กรกฎำคม-สิงหำคม 
๒๕๖๒ 

นำงสุทธำสินี  เปำอินทร์ 

๒ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
๑. ท ำหนังสือชี้แจงกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียนจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงำนคุณธรรม
ระดับห้องเรียน จัดนิทรรศกำร น ำเสนอผลงำน 

๒. คัดเลือกโครงงำนคุณธรรมดีเด่นโรงเรียนละ 
๑ โครงงำนน ำเสนอ สพม.๙ 

๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติโครงงำนคุณธรรมดีเด่น 

 
มิถุนำยน -สิงหำคม๒๕๖๒ 

 
 

สิงหำคม  ๒๕๖๒ 
 

กันยำยน ๒๕๖๒ 

 
นำงสุทธำสินี  เปำอินทร์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
 -มอบเกียรติบัตร   

๓ กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
๑. แจ้งโรงเรียนด ำเนินกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๒.แจ้งสรรสร้ำงเครือข่ำยและมีส่วนร่วมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  
       - ภำยในโรงเรียน โดยสร้ำงเครือข่ำยระดับ
โรงเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับห้องเรียน 
       - สร้ำงเครือข่ำยภำยนอกโรงเรียน 
       - สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงโรงเรียนกับองค์กรหรือ
หน่วยงำนภำยนอก 
    ๓. สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจ ำนวน ๑ เล่ม
ให้ สพม.๙ ทรำบ 

 
 

มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
 

สิงหำคม ๒๕๖๒ 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 
 
 
 

กันยำยน ๒๕๖๒ 

นำงสุทธำสินี  เปำอินทร์ 
 

๔ กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.    
 ๑. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมให้ข้อเสนอแนะ
กำรด ำเนินงำน 
    - ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยกรรมกำรนิเทศ  
๒ ทีมนิเทศ สพม. ๙ นิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๖๑ โรงเรียน 
๓. ทีมเคลื่อนที่เร็ว(RT) นิเทศ ก ำกับ ติดตำมภำคเรียน
ละ ๒ โรงเรียน 
๔.  สรุป รำยงำนผลกำรนิเทศตำมแบบนิเทศ มยส.  

 
มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

กรกฎำคม-สิงหำคม 
๒๕๖๒ 

กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

กันยำยน ๒๕๖๒ 

 
นำงสุธำสินี  เปำอินทร์ 
ศึกษำนิเทศก์ท่ีสพม.๙ 

แต่งตั้ง 
ทีม RT เขตตรวจ

รำชกำรที่ ๔ 
ศึกษำนิเทศก์                
ผู้รับผิดชอบ 

๕ กิจกรรมประเมินคุรุชนคนคุณธรรม/นวัตกรรมสร้ำง
คนดี และโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  

๑. แจ้งโรงเรียนทุก โรงเรียนขับเคลื่อนคุณธรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 

๒. สพม.๙ รับรองให้ระดับ ๑ ดำว(รุ่นปีงปม.
๒๕๖๑) 

๓. สพม. ๙ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
เกณฑ์ ประกำศรับรองให้ระดับ ๒ ดำว(รุ่นปี 
งปม. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) 

๔. ส่งผลงำนต่อไปยังเขตตรวจรำชกำรที่ ๔ 
ต่อไปเพ่ือตรวจสอบระดับ ๓ ดำว(รุ่นปี งปม. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) 
 

 
 

พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 

กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 
 

กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 
 
 

นำงสุทธำสินี  เปำอินทร์ 
 

ศึกษำนิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

คณะกรรมกำรสพม. ๙ 
แต่งตั้ง 

 
เขตตรวจรำชกำรที่ ๔ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
 5. ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๓ ดำว

เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๔ ส่งต่อไปยังทีม
ขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ(EMS) 

           ประกำศ ยกย่องชมเชย 

กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

 

สิงหำคม ๒๕๖๒ 

ทีม EMS สพฐ. 
 
 

กลุ่มนิเทศ สพม.๙ 
๖ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 

๑. คัดเลือกโรงเรียน จ ำนวน ๑ โรงเรียนเข้ำร่วม
แสดงนิทรรศกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Symposium) ร่วมกับโรงเรียนในเขตตรวจรำชกำร
ที่ ๔ ณ สพป.นฐ. ๑ 
๒. เขตตรวจรำชกำรที่๔ คัดเลือก ๓ โรงเรียนเป็น
ตัวแทนเขตตรวจฯเข้ำร่วมแสดงนิทรรศกำรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ณ จุดที่สพฐ.
ก ำหนด 
๓. รำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
๑๕ – ๒๐ กรกฎำคม 

๒๕๖๒ 
 
 

สิงหำคม ๒๕๖๒ 

 
นำงสุทธำสินี  เปำอินทร์
เขตตรวจรำชกำรที่ ๔ 

หมำยเหตุ  
๕. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
    (   ) งบประมำณจำกแผนปฏิบัติรำชกำร สพม. ๙  เป็นเงิน   -   บำท 
    ( / ) งบประมำณท่ีได้รับโดยตรงจำกสพฐ.           เป็นเงิน  576,840   บำท 
 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  576,840  บำท  (ห้ำแสนเจ็ดหม่ืนหกพันแปดร้อยส่ีสิบบำทถ้วน)  
โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

  ที่ ค ำชีแ้จง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและ
ทรัพยำกร 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงงำนพัฒนำ  
จริยคุณ 
     ๑. คณะท ำงำน  ๑๕ คน 

๒. ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรคุณธรรม สพฐ
จ ำนวน ๖๑ โรงเรียน 

   - ค่ำอำหำรกลำงวัน ๗๖*๑๒๐ บ. 
    - ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม ๒ มื้อ* ๓๕ บ.* 
๗๖ คน 
   - ค่ำตอบแทนวิทยำกร ๑ วัน* ๖ ชม.* ๖๐๐ บ. 
    - ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำถ่ำยเอกสำร
และวัสดุในกำรอบรม ๑๐๐บ.*๗๖ ชุด 
- ค่ำบ ำรุงสถำนที่ ๑ โรงเรียน (๒,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๖๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 

๙,๑๒๐ 
๕,๓๒๐ 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๖๐๐ 
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 รวมกิจกรรมที่ ๑ ๓,๖๐๐ ๑๖,๔๔๐ ๗,๖๐๐ ๒๗,๖๔๐ 

๒. กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
๑. ท ำหนังสือชี้แจงกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงำนคุณธรรมระดับ
ห้องเรียน จัดนิทรรศกำร น ำเสนอผลงำน 
๒.คัดเลือกโครงงำนคุณธรรมดีเด่นโรงเรียนละ ๑ 
โครงงำนน ำเสนอ สพม.๙ (61*๕๐๐) 
๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติโครงงำนคุณธรรมดีเด่น-มอบ
เกียรติบัตร 
 

  
 
 

เหมำจ่ำย
ค่ำพำหนะ 
๓๐,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 

 

  
รวมกิจกรรมที่ ๒ 

 

 ๓๐,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๓๑,๕๐๐ 

๓. กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๑. แจ้ง โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยและกำร
มีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๒. โรงเรียนด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆของโครงกำร
คุณธรรม สพฐ.  
๓. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนที่จัดกิจกรรมได้
ดีเด่น จังหวัดละ ๑ โรงเรียนรวม ๒ โรงเรียน 
๔. โรงเรียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่ม
แก่ สพม. ๙ 

๑.  เหมำจ่ำยค่ำด ำเนินกำรของแต่ละโรงเรียนจ ำนวน 
๖๑ โรงเรียน เป็นเงินจ ำนวน ๓๐๕,๐๐๐ บำท 

๒.เหมำจ่ำยโรงเรียนที่จัดกิจกรรมคุณธรรมได้ดีเด่น ๒ 
โรงเรียน โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บำท เป็นเงินจ ำนวน 

๑๐,๐๐๐ บำท 

 รวมกิจกรรมที่ ๓  ๓๑๕,๐๐๐ ๓๑๕,๐๐๐ 
๔. กิจกรรมนิเทศก ำกับ ติดตำมโรงเรียนคุณธรรม

สพฐ. 
๑. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมให้ข้อเสนอแนะ
กำรด ำเนินงำน 
    - ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยกรรมกำรนิเทศ  
๒. ทีมนิเทศ สพม. ๙ นิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๖๑ โรงเรียน 
๓. ทีมเคลื่อนที่เร็ว(RT) นิเทศ ก ำกับ ติดตำมภำค
เรียนละ ๒ โรงเรียน 
๔.  สรุป รำยงำนผลกำรนิเทศตำมแบบนิเทศ มยส. 

๑๐๐,๐๐๐    

 รวมกิจกรรมที่ ๔ ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ 
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๕. กิจกรรมประเมินคุรุชนคนคุณธรรม/นวัตกรรม
สร้ำงคนดี และโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  

๑.แจ้งโรงเรียนทุก โรงเรียนขับเคลื่อนคุณธรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 
๒.สพม.๙ รับรองให้ระดับ ๑ ดำว(รุ่นปี งปม.
๒๕๖๑) 
๓.สพม. ๙ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมเกณฑ์ ประกำศรับรองให้ระดับ ๒ ดำว 
(รุ่นปี งปม. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) 

๔..ส่งผลงำนต่อไปยังเขตตรวจรำชกำรที่ ๔ ต่อไป
เพ่ือตรวจสอบระดับ ๓ ดำว (รุ่นปี งปม. ๒๕๖๐ - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ๒๕๖๑) 
๕.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๓ ดำวเป็น 
โรงเรียนคุณธรรมระดับ๔ ส่งต่อไปยังทีมขับเคลื่อน 
คุณธรรมด่วนพิเศษ(EMS) 
๖. ค่ำกระดำษ ๑ กล่อง 
๗.ประกำศ ยกย่องชมเชย 

  
 
 
 

๖๐๐ 
  ๑๒,๑๐๐ 

  

 รวมกิจกรรมที่๕  ๑๒,๗๐๐  ๑๒,๗๐๐ 
๖. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 

๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตตรวจ
รำชกำรที่ ๔  
-คัดเลือกโรงเรียน จ ำนวน ๓ โรงเรียน แสดง
นิทรรศกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับโรงเรียน
ในเขตตรวจรำชกำรที่ ๔ ณ สพป.นฐ.๑  
-เขตตรวจรำชกำรที่ ๔ คัดเลือกโรงเรียน ๑ 
โรงเรียน(จำก ๔ จังหวัด) แสดงนิทรรศกำรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสพฐ. ตำมจุดที่ก ำหนด 

 เหมำจ่ำย 
ค่ำพำหนะและค่ำวัสดุ 
โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐

บำท 
รวม ๖๐,๐๐๐ บำท 

 
 
 

เหมำจ่ำยค่ำพำหนะและ
วัสดุ ๔๐,๐๐๐ บำท 

 
 
 

 รวมกิจกรรมที่6  ๑00,000 100,000 
 รวมทั้งโครงกำร ๑๐๓,๖๐๐ 59,640 8,600 576,840 

+เหมำจ่ำย ๒ รำยกำร 
415,000 
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๖. กำรติดตำม ประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

๑.ร้อยละของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ เกิดทักษะเกี่ยวกับ
กระบวนกำร  พัฒนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

สอบถำม 
สัมภำษณ์ 

แบบสอบถำม 
แบบสัมภำษณ์ 

๒. ร้อยละของโรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำคุณธรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

นิเทศกำรด ำเนินงำน แบบนิเทศ 

๓.จ ำนวนโครงงำนคุณธรรมที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 

แบบประเมิน 

 
๗.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนมีคุณธรรมด้ำนควำมพอเพียง ควำมกตัญญู 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมรับผิดชอบ และอุดมกำรณ์คุณธรรมเกิดกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน 
๒. นักเรียนมีทักษะกำรคิด สำมำรถท ำโครงกำรและปฏิบัติตนเป็นคนดีตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนที่ก ำหนด 
๓. โรงเรียนมกีระบวนกำรและผลงำนกำรปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศในด้ำนคุณธรรมและเป็นแบบอย่ำงได้ 
 

๘.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
๑. โรงเรียนมีเป็นจ ำนวนมำก ในกำรอบรมหรือติดตำม นิเทศ ยำกท่ีจะไปได้ทุกโรงเรียน 
๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ขำดบุคลำกรในกำรท ำหน้ำที่ติดตำม นิเทศ และให้ค ำแนะน ำ 
๓. กำรได้รับจัดสรรและโอนงบประมำณจำก สพฐ.ล่ำช้ำ ท ำให้เวลำในกำรบริหำรโครงกำรมีจ ำกัด 

ประกอบกับเป็นช่วงเวลำที่โรงเรียน ครูและบุคลำกรมีภำระงำนมำก เช่น กำรรับกำรพัฒนำตำม
โครงกำรคูปองครู กำรเข้ำรับกำรประชุม อบรมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และกำรจัดกำรแข่งขัน
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น 
 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๑. เพ่ิมจ ำนวนวัน เวลำในกำรพัฒนำเป็นกลุ่มย่อย 
๒. แต่งตั้งผู้บริหำรโรงเรียนคุณธรรมในรุ่นที่ ๑-๒ เป็นคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม หรือน ำ

เรื่องกำรนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ไปในครำวเดียวกับกำรนิเทศโรงเรียนด้ำนอ่ืนๆ 
๓. บูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรที่มีลักษณะคล้ำยๆกัน 
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ชื่อโครงกำร     พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning  
     ด้วยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional   
                Learning Community: PLC) 
                         โครงกำรตำมภำรกิจ        โครงกำรตำมยุทธศำสตร์  
แผนงำน             ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ ศธ.        ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย  
     และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
     กำรพัฒนำประเทศ 
2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพฐ.   ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพม.9  ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน   ที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ   

ตัวบ่งชี้ที่ 3 
5. สอดคล้อง 9  คุณภำพ      ที่ 5 ครูคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ            กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นำงสำวอรไท  แสงลุน   
ลักษณะของโครงกำร          โครงกำรต่อเนื่อง  
                                   โครงกำรใหม่   เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ   
      เพ่ือแก้ปัญหำ    
ระยะเวลำด ำเนินกำร      ระหว่ำงเดือน มกรำคม 2562  - กันยำยน 2562 
งบประมำณด ำเนินกำร    105,660 บำท 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตำมตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ตำมมำตรำ 7 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนสำกลที่เหมำะสมกับกำรเป็น
วิชำชีพชั้นสูง  มีควำมพร้อมและเข้มแข็งในกำรเตรียมบุคลำกรใหม่และกำรพัฒนำบุคคลำกรประจ ำกำรอย่ำง
ต่อเนื่องให้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และ สพฐ. มุ่งหวังให้ครูสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตรงตำมศักยภำพ 
สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรประกอบอำชีพครู  อีกทั้งเป็นกำรพัฒนำครูเพ่ือ
เชื่อมโยงกับวิทยฐำนะ ประกอบกับกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ  เพ่ือรองรับกำร
ประเมินภำยนอก  เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning         
ด้วยกระบวนกำร PLC  ในกำรน ำไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมควำมมุ่งหวังของกำรจัดกำรศึกษำ
แห่งชำติ ซึ่งปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมที่ต้องกำรได้ คือครู มีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง  2 ส่วน ได้แก่ คุณภำพของตัวครู  และคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่
เป็นผลผลิตจำกระบบกำรศึกษำมีคุณภำพ โดยค ำนึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวป้อนจะต้องเพียงพอ และต้องมี
ประสิทธิภำพสูง 
 ด้วย เหตุผลและควำมจ ำ เป็นดั งกล่ ำว  จึ ง ได้ จั ดท ำ โครงกำร พัฒนำจัดกำรเรี ยนรู้ แบบ             
Active Learning  ด้วยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพขึ้น 
 
 



50 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   50 

 
2. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนกำร PLC 
ของครู 8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

2. เพื่อพัฒนำครูผู้สอน 8 กลุ่มสำระของโรงเรียน 
3. เพื่อให้ครูได้พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเลื่อนวิทยฐำนะได้ในทุก

ระดับ 
4. เพื่อให้ครูมีผลงำนวิจัย นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

3. เป้ำหมำย 
3.1   เชิงปริมำณ 

 1)  ครูสอนดีมีผลงำน  (ครูต้นแบบ)  จ ำนวน 8  สหวิทยำเขต ๆ ละ  16 คน  รวม  128  คน 
 2)  ครูร่วมพัฒนำใน  8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ม.ต้น จ ำนวน 1 คน-ม.ปลำย จ ำนวน 1 คน)                     

รวมสหวิทยำเขตละ 2 คน รวม  128  คน 
      3.2  เชิงคุณภำพ 
      1. ครูผู้สอนใน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Active Learning  ด้วยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
     2. ครูมีผลงำน เทคนิคกำรสอนนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน/กำรวิจัย  
 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท ำงำน/ผู้แทนสหวิทยำเขต  มกรำคม  2562 นำงสำวอรไท แสงลุน 
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

2 พัฒนำครู 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

มีนำคม –พฤษภำคม  2562 นำงสำวอรไท แสงลุน 
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

3 
 

นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มิถุนำยน – กันยำยน 256๒ -ศึกษำนิเทศก์ 
-คณะกรรมกำรนิเทศฯ 

4 
 

สรุปรำยงำนผล สิงหำคม-กันยำยน  256๒ -นำงสำวอรไท แสงลุน  
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ งบประมำณ สพม.9 จ ำนวน 105,660 บำท  
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ งบประ 

มำณ 
อ่ืน ๆ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 

ประชุมคณะท ำงำน/ผู้แทนสหวิทยำ
เขต  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  (30X170x2) 

 
 
 

10,200 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 10,200 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ งบประ 

มำณ 
อ่ืน ๆ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
 
 
 
2. 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครู 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้/นิทรรศกำร จ ำนวน 2 วัน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มครู
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (128X170x1) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
คณะท ำงำน/วิทยำกร 
  (30X170x1) 
-ค่ำวิทยำกร 
(1x1200x6) 
- ค่ำจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำน 8 
สหวิทยำเขต (8X5,000) 
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
(150x50) 
- ค่ำท่ีพักวิทยำกร  
(1,200x1) 
-ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
(2,500x1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 

21,760 
 
 

5,100 
 
 

 
40,000 

 
 

1,200 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 
 

 
 
 

  
 
 
 

21,760 
 
 

5,100 
 

7,200 
 

40,000 
 

7,500 
1,200 

 
2,500 

3 นิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนแบบ Active Learning 

   -  งบนิเทศ 

4 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  5,000    5,000 
5 จัดท ำเกียรติบัตรส ำหรับครูสอนดีมี

ผลงำนและครูผู้ร่วมพัฒนำ 
  6,400   6,400 

 รวม 7,200 84,560 13,900 -  105,660 

6. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยรวมสูงขึ้น 
2. ครูผู้สอนมีควำมพึงพอใจ และสำมำรถใช้
กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Active Learning 

สังเกต ส ำรวจ สอบถำม 
สัมภำษณ์ ประเมิน 

แบบประเมิน 
 แบบนิเทศฯ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active 
Learning เพ่ือพัฒนำตนเอง  น ำผลที่ได้จำกกำรพัฒนำไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 

8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

    ปัจจัยควำมเสี่ยง 
1. จ ำนวนโรงเรียนและบุคลำกรในกำรอบรมมีจ ำนวนมำก อำจมีปัญหำในเรื่องกำรพัฒนำ 
2. ระยะเวลำและบุคลำกรในกำรกำรนิเทศ 

 

    แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
            จัดหำสถำนที่ และวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดปัญหำให้น้อยที่สุด 
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ชื่อโครงกำร    รักษ์ภำษำไทย  เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ  ปี  2562 
        โครงกำรตำมภำรกิจ        โครงกำรตำมยุทธศำสตร์  
แผนงำน             ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ ศธ.       ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ 
2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพฐ.   ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำง

ขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน  ตัวชี้วัดที่  9-10 
3. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพม.9   ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน    ที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตัวบ่งชี้ที่ 4  
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ   ที่ 6 นักเรียนคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ            กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นำยจิรวัฒน์  บุญครอง 
ลักษณะของโครงกำร          โครงกำรต่อเนื่อง  
                                   โครงกำรใหม่   เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ    

   เพ่ือแก้ปัญหำ    
ระยะเวลำด ำเนินกำร      ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม – กันยำยน  2562 
งบประมำณด ำเนินกำร     งบประมำณ สพฐ.  จ ำนวน    100,300  บำท   
1.  หลักกำรและเหตุผล 
            เพ่ือน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนำถบพิตร  และเพ่ือกระตุ้นให้ชำวไทยทั้งชำติตระหนักถึงควำมส ำคัญและคุณค่ำของภำษำไทย
ร่วมใจกันใช้ภำษำไทย   ให้ถูกต้องเพ่ืออนุรักษ์ภำษำไทย ภำษำไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส ำคัญของชำติ ภำษำเป็น
สื่อที่ใช้ติดต่อกันและท ำให้วัฒนธรรมด้ำนอ่ืนๆ เจริญขึ้น แต่ละภำษำมีระเบียบของตนแล้วแต่จะตกลงกันใน
หมู่ชนชำตินั้น ภำษำจึงเป็นศูนย์กลำงยึดคนทั้งชำติ และเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชำติไทยภำษำไทยอันเป็นภำษำ
ประจ ำชำติซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพในกำรใช้ภำษำไทย ทั้งในวงวิชำกำรและวิชำชีพ รวมทั้ง
เพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยในสถำนศึกษำ ทุกระดับให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น และเปิด
โอกำสให้หน่วยงำน สถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสมรรถนะด้ำนภำษำไทย และ
เผยแพร่ควำมรู้ภำษำไทยรูปแบบต่ำงๆ ไปสู่สำธำรณชน ทั้งในฐำนเป็นภำษำประจ ำชำติและ ฐำนะที่เป็น
ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรของทุกคนในชำติ สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ อ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ 
(PISA) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  จึงเห็นควรจัดท ำโครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในวัน
ภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2561 เพื่อน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช   บรมนำถบพิตร ด้ำนกำรศึกษำ และพระอัจฉริยภำพด้ำนอักษรศำสตร์ด้วยพระองค์ทรงมีพระ
มหำกรุณำธิคุณต่อกำรศึกษำ และพระอัจฉริยภำพด้ำนอักษรศำสตร์และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ            บดินทรเทพยวรำงกูล โดยจัดกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะด้ำนภำษำไทย เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทักษะ และควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยของครูผู้สอน 
ศึกษำนิเทศก์ และผู้เรียนรวมทั้งสร้ำงขวัญ และก ำลังใจให้แก่สถำนศึกษำที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยให้ประสบผลส ำเร็จ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรม
นำถบพิตร ด้ำนกำรศึกษำ และพระอัจฉริยภำพด้ำนอักษรศำสตร์และทรงเป็นแบบอย่ำงแห่งกำรเรียนรู้ทุก
ด้ำนและเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  มหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร 
            2. เพื่อพัฒนำ  ส่งเสริมทักษะสมรรถนะควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนภำษำไทย 
            3. เพื่อเผยแพร่ผลงำนและกิจกรรมด้ำนภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ  ปี  2561 
            4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  ครูผู้สอน  ศึกษำนิเทศก์ด้ำนภำษำไทย  นักเรียน  สถำนศึกษำและผู้
ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่ประสบผลส ำเร็จ  ประจ ำปี  2561 
 

3.  เป้ำหมำย 
1. ครูผู้สอนภำษำไทยและนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  9 
2. ครูผู้สอน นักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เข้ำแข่งขัน 

 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
           1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  9  เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด จัดประกวด
แข่งขันทักษะควำมสำมำรถของนักเรียนในโรงเรียน  และส่งนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน
เข้ำแข่งขันระดับเขตพ้ืนที ่
            2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  9  จัดกำรประกวดแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำโดยนักเรียน/ผลงำนที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  เข้ำ
ร่วมประกวดแข่งขันระดับประเทศ ในโครงกำรรักษ์ภำษำไทย  เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2562 

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ด ำเนินกำรคัดเลือกผลงำนจำกทุกส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  และจัดกำรประกวดแข่งขัน 

 

5.  ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
            1.  โรงเรียนจัดประกวดแข่งขันระดับโรงเรียน  แล้วส่งใบสมัครของนักเรียนที่เป็นตัวแทนไม่เกิน
ประเภท    ละ 1 คน ไปยังกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ภำยในเดือนพฤษภำคม  2562 
            2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  จัดกำรประกวดแข่งขัน  เดือนมิถุนำยน  
2562 
            3.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  จะประกำศผลกำรประกวดแข่งขัน       ให้
ทุกโรงเรียนทรำบ  ผ่ำนระบบ I–office 2562  และเว็บไซต์ สพม.9  www.mathayom9.go.th  เดือน 
มิถุนำยน  2562    
   4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ด ำเนินกำรคัดเลือกผลงำนจำกทุกส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  และจัดกำรประกวดแข่งขันผลงำน  ระหว่ำงกรกฎำคม  2562 
            5. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  เดือนกันยำยน 2562 
 
 
 
 

http://www.mathayom9.go.th/


55 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   55 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ/ 
คณะท ำงำน 

1. กำรประกวดแข่งขันระดับโรงเรียน ภำยในเดือนพฤษภำคม  2562 โรงเรียน 
2. ส่งรำยชื่อตัวแทนโรงเรียน ที่ สพม.9 ภำยในเดือนมิถุนำยน  2562 โรงเรียน 
3. กำรประกวดแข่งขันระดับ สพม.9 ภำยในวันที่15  มิถุนำยน  

2562 
นำยจิรวัฒน์  บุญครอง 

4. ประกำศผลกำรประกวดแข่งขัน ภำยในวันที่  20 มิถุนำยน 
2562 

นำยจิรวัฒน์  บุญครอง 

5. คัดเลือกผลงำน เหลือ 10 ผลงำน เดือนกรกฎำคม  2562 สพฐ. 
6. จัดกำรประกวดแข่งขันระดับประเทศ เดือนกรกฎำคม  2562 สพฐ. 
7 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เดือนสิงหำคม 2562 นำยจิรวัฒน์  บุญครอง 
 
6.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  งบประมำณ สพฐ.  จ ำนวน    100,300  บำท   

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
 จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 ประชุมคณะกรรมกำรฯ 
-ค่ำอำหำรว่ำงและอำหำร  จ ำนวน 60  คน   
(170X60) 
จัดประกวดแข่งขันระดับเขต 
-ค่ำตอบแทน 45 คนๆ 1,500 บำท  
-ค่ำสถำนที่ 
-ค่ำพำหนะ 
-ค่ำเกียรติบัตร 80 รำยกำรๆ ละ 20 บำท 
-ค่ำเงินรำงวัลส ำหรับผู้แข่งขัน10รำยกำรๆละ3รำงวัล 
(1,000/500/300) 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 

67,500 
 
 
 

18,000 

 
10,200 

 
 
 

2,000 
1,000 
1,600 

 

 
 
 

10,200 
 
 

90,100 
 
 
 
 
 
- 

 รวมทั้งสิ้น 85,500 14,800 - 100,300 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
7.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีทักษะสมรรถนะควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนด้ำนภำษำไทย          

ประเมินผล แบบประเมินผล 
 

2. มีกำรเผยแพร่ผลงำนและกิจกรรมด้ำน
ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 
2561 

ประเมินผล แบบประเมินผล 
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8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
     1)  นักเรียนใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร และสื่อสำรได้อย่ำงสัมฤทธิ์ผล  มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนภำษำไทย
สูงขึ้น 
     2) ครูผู้สอนภำษำไทยมีศักยภำพพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ    
    

9.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง          
               ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  และคณะกรรมกำรฯ  
 

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                  วำงแผนกำรด ำเนินงำน  โดยกำรมีส่วนร่วมในกำร ก ำหนดระยะเวลำ และคณะกรรมกำร
ตัดสิน 
 
 
 
.................................................................            ........................................................... 
        (นำยจิรวัฒน์  บุญครอง)                                (นำยบ ำรุง  เสียงเพรำะดี) 
        ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร            รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
             ผู้เสนอโครงกำร                                         ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 
 
 

        ………………………………………….. 
                     (นำยนิพนธ์  ก้องเวหำ) 
  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
                 ผู้อนุมัติโครงกำร    
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ชื่อโครงกำร    พัฒนำสมรรถนะทำงสำขำอำชีพตำมแนวทำงทักษะกำร 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑/ทวิศึกษำ 

      โครงกำรตำมภำรกิจ      โครงกำรตำมยุทธศำสตร์  
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน    

          งบด ำเนินงำน 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่ ๓ กำรพัฒนำผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9.  ที ่๔ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน   ที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ    ที่ ๔ ผู้บริหำรคุณภำพ , ๕  ครูคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย และ นำยวีรกิตติ์ ดิษฏำวีระวัฒน์  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม      ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ   

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  (เดือน ธ.ค. ๒๕๖๑-ก.ย. ๒๕๖๒) 
งบประมำณด ำเนินกำร   51,660  บำท    
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ กล่ำวไว้ในบทน ำว่ำ ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศใน
ทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญำและนวัตกรรมใน อีก ๒๐ ปี
ข้ำงหน้ำ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดย
จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่ง “คนไทยในอนำคตจะต้องมี
ควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสำธำรณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ และ
อนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำรเป็นคนไทย ที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกรรม 
 นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง” 
 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้
มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรสร้ำงควำม
ตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำรวำงต ำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภำคเอเชีย
อำคเนย์และประชำคมโลก กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกำรสร้ำง
ระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
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 จำกยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปีที่กล่ำวมำนั้น ผู้เสนอโครงกำรเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยในกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับกำรศึกษำให้ดีขึ้น จึงจัดท ำ
โครงกำรนี้ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรู้และเข้ำใจถึงสมรรถนะทำงสำขำอำชีพ           
ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ / ทวิศึกษำ 
 2.2) พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปในแนวทำงทักษะ       
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

3. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมำณ  

ผู้บริหำร ครูแนะแนวหรือครูสำยอำชีพ  จ ำนวน ๖๑ โรงเรียน ๑๒๒  คน 
 

     3.2 เชิงคุณภำพ  
           1) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรู้และเข้ำใจถึงสมรรถนะทำงสำขำอำชีพตำมแนวทำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ / ทวิศึกษำ 
 2) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นไปในแนวทำงทักษะ 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑    
 

4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ ธันวำคม ๒๕๖๑ นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
2  ประชุมวำงแผนคณะท ำงำนจัดอบรม/ประสำน

วิทยำกรและผู้เกี่ยวข้อง 
๑. ค่ำอำหำรกลำงวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บำท 

จ ำนวน ๒๐ คน เป็นเงิน ๑๐๐ x ๒๐ x ๑     
= ๒,๐๐๐ บำท 

๒. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ         
๓๕ บำท จ ำนวน ๒๐ คน เปน็เงิน             
๓๕ x ๒๐ x ๒ = ๑,๔๐๐ บำท 

๓. ค่ำกระดำษ ๑ รีมๆ ละ ๑๒๐ บำท 
 
 

มกรำคม – กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๒ 

นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย 
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4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร (ต่อ) 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

3 จัดกิจกรรม/อบรมปฏิบัติกำร ( ๑ วัน ) 
๑. ค่ำอำหำรกลำงวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บำท 

จ ำนวน ๑๕๐ คน เป็นเงิน ๑๐๐ x ๑๕๐ x ๑ 
= ๑๕,๐๐๐ บำท 

๒. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ         
๓๕ บำท จ ำนวน ๑๕๐ คน เป็นเงิน ๓๕ x 
๑๕๐ x ๒ = ๘,๗๕๐ บำท 

๓. ค่ำสถำนที่  ๒,๐๐๐ บำท  
๔. ค่ำตอบแทนวิทยำกร ๓ คน ๆ ละ ๑,๒๐๐ 

บำท  เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บำท 
 

กุมภำพันธ์ – 
เมษำยน ๒๕๖๒ 

นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย  
และคณะ 

 ๕. ค่ำกระดำษ ๒ รีมๆ ละ ๑๒๐ บำท  เป็นเงิน 
๒๔๐ บำท 

๖. ค่ำจัดท ำเอกสำร ๑๕๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐๐ บำท 
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บำท 

๗. ค่ำจัดท ำเกียรติบัตร ๑๕๐ ฉบับ เป็นเงิน 
๑,๕๐๐ บำท 
  

 

4 นิเทศ ติดตำมกำรน ำหลัดสูตรสมรรถนะอำชีพ         
ไปใช้ฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ 
ศึกษำนิเทศก์ และครูผู้สอน รวมจ ำนวน ๕ คน 
(เหมำจ่ำย ๖๑ โรงเรียน) (ใช้งบประมำณจำก
โครงกำรนิเทศฯ) 
๑. ค่ำตอบแทน/ค่ำเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมกำรฯ   

(๕  คน x ๖๑ โรงเรียน x ๑๒๐ บำท) เป็นเงิน 
๓๖,๖๐๐ บำท 

๒. ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำร ๓๑ วัน ๆ 
ละ ๑๐๐ บำท จ ำนวน ๕ คน เป็นเงิน ๓๑ x
๑๐๐ x ๕ = ๑๕,๕๐๐ บำท 

 

พฤษภำคม – 
กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย   
และคณะ 
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ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๓. ค่ำพำหนะ/ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง           
คณะกรรมกำรฯ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บำท 

  

๕ สรุปรำยงำน 
- จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 

๒ เล่ม ๆ ละ ๑๕๐ บำท เป็นเงิน ๓๐๐ บำท 

กันยำยน ๒๕๖๒ นำงธนวรรณพร  สังข์พิชัย 

 ฯลฯ   
 
 

5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น  51,660 บำท   
 

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ     
2  ประชุมวำงแผนคณะท ำงำนจัดอบรม/ประสำน

วิทยำกรและผู้เกี่ยวข้อง 
๑. ค่ำอำหำรกลำงวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บำท จ ำนวน        

๒๐ คน เป็นเงิน ๑๐๐ x ๒๐ x ๑ = ๒,๐๐๐ บำท 
๒. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บำท 

จ ำนวน ๒๐ คน เป็นเงิน ๓๕ x ๒๐ x ๒ = ๑,๔๐๐ 
บำท 

๓. ค่ำกระดำษ ๑ รีมๆ ละ ๑๒๐ บำท 
 

  
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 

๓,๕๒๐ 

3 จัดกิจกรรม/อบรมปฏิบัติกำร ( ๑ วัน ) 
๑. ค่ำอำหำรกลำงวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บำท จ ำนวน 

๑๕๐ คน เป็นเงิน ๑๐๐ x ๑๕๐ x ๑ = ๑๕,๐๐๐ 
บำท 

๒. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บำท 
จ ำนวน ๑๕๐ คน เป็นเงิน ๓๕x๑๕๐x๒ = 
10,500 บำท 

๓. ค่ำสถำนที่  ๒,๐๐๐ บำท  
๔. ค่ำตอบแทนวิทยำกร ๓ คน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บำท  

เป็นเงิน 3,600 
 

3,600 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

10,500 
 

๒,๐๐๐ 
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5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ต่อ)   

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
3 ๕. ค่ำกระดำษ ๒ รีมๆ ละ ๑๒๐ บำท  เป็นเงิน ๒๔๐ 

บำท 
๖. ค่ำจัดท ำเอกสำร ๑๕๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐๐ บำท เป็นเงิน 

๑๕,๐๐๐ บำท 
๗. ค่ำจัดท ำเกียรติบัตร ๑๕๐ ฉบับ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ 
บำท 

  

๒๔๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 
 
 
 

47,840 
๔ นิเทศ ติดตำมกำรน ำสื่อไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ศึกษำนิเทศก์ และครูผู้สอน      
รวมจ ำนวน ๕ คน (เหมำจ่ำย ๖๑ โรงเรียน) 
(ใช้งบประมำณจำกโครงกำรนิเทศฯ) 
๑. ค่ำตอบแทน/ค่ำเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมกำรฯ (๕ คน x 

๖๑ โรงเรียน x ๑๒๐ บำท) เป็นเงิน ๓๖,๖๐๐ บำท 
๒. ค่ำอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำร ๓๑ วัน ๆ ละ ๑๐๐ 

บำท จ ำนวน ๕ คน เป็นเงิน ๓๑ x๑๐๐ x ๕ = 
๑๕,๕๐๐ บำท 

๓. ค่ำพำหนะ/ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมกำรฯ 
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บำท 

   งบประมำณ
จำก

โครงกำร
นิเทศฯ 

๕ สรุปรำยงำน 
- จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
จ ำนวน ๒ เล่ม ๆ ละ ๑๕๐ บำท เป็นเงิน ๓๐๐ บำท 

  
 

๓๐๐ 

  
 

๓๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น 3,600 31,200 ๑๖,๘๖๐ 51,660 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล   

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรู้และเข้ำใจ
ถึงสมรรถนะทำงสำขำอำชีพ 
ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ / ทวิศึกษำ 

2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพให้เป็นไปในแนวทำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

สอบถำม/ประเมิน 
 
 
 
สอบถำม/ประเมิน 

แบบสอบถำม/แบบประเมิน 
 
 
 
แบบสอบถำม/แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

          ๗.๑) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรู้และเข้ำใจถึงสมรรถนะทำงสำขำอำชีพตำม
แนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ / ทวิศึกษำ 

 ๗.๒) ผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นไปในแนวทำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑              

 

8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง   
 1) กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อำจส่งผลในกำรปรับตัว      

ในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดกำรชั้นเรียน/กลุ่มผู้เรียน 
                

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1) แนะน ำแนวทำงในกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยสอดแทรกในเนื้อหำกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้จำกกำรบรรยำย/อบรมสัมมนำ 
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ชื่อโครงกำร    เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน 
สถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”(โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  
 โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

แผนงำน     ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1. สอดคล้องกับนโยบำย ศธ.  ที ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคงของชำติ 
2. สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ.     ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  ตัวชี้วัดที่ 2-4 
3. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน   ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำยจิรวัฒน์  บุญครอง 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำนบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมทุจริต 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม  เพ่ือพัฒนำ  เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   มิถุนำยน-กันยำยน 256๒ 
งบประมำณด ำเนินกำร   135,000 บำท   (งบ สพฐ. จัดสรรให้) 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 

ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 – 255๘        มี
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 22 โรงเรียน ส ำหรับในปีงบประมำณ 25๖๑ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้สร้ำงเครือข่ำยเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ100 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด และให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ด ำเนินกำรจัดอบรม ให้เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต 61 
โรงเรียน ให้มีแนวทำงในกำรส่งเสริมพัฒนำคุณลักษณะ 5 ประกำร ของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย    
ทักษะกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนมีกำร
นิเทศ ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนสุจริตในกลุ่มเป้ำหมำย  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จึงจัดท ำโครงกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

2.  วัตถุประสงค์    
 1. เพื่อประเมินโรงเรียนสุจริตพระรำชทำน ด้ำนควำมโปร่งใส 
 ๒. เพ่ือด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงควำมดี  
 3. จัดค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ภำยใต้ชื่อคนไทยหัวใจSTRONG) 
 4. เพ่ือด ำเนินกิจกรรม ป.ป.ช สพฐ.น้อย  และ  ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน  
 ๕. เพ่ือนิเทศ ก ำกับติดตำมโรงเรียนสุจริต 
 6. เพื่อประเมิน ITA ของโรงเรียน สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน 
 7. ด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
 8. ด ำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) 
  9. ด ำเนินกิจกรรมสื่อภำพยนตร์สั้น รณรงค์กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 
 
 



64 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   64 

3.  เป้ำหมำย    
 3.1  เชิงปริมำณ   

1. เพ่ือประเมินโรงเรียนสุจริตพระรำชทำน ด้ำนควำมโปร่งใส จ ำนวน 7 โรงเรียน 
  ๒. เพ่ือด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงควำมดี จ ำนวน 14 โรงเรียน จ ำนวน 140 คน 
  3. จัดค่ำยเยำวชน“คนดีของแผ่นดิน”(ภำยใต้ชื่อคนไทยหัวใจSTRONG)จ ำนวน 14 
โรงเรียนจ ำนวน 140 คน 
  4. เพ่ือด ำเนินกิจกรรม ป.ป.ช สพฐ.น้อย  และ  ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน จ ำนวน 14โรงเรียน 
จ ำนวน 140 คน 
  ๕. เพ่ือนิเทศ ก ำกับติดตำมโรงเรียนสุจริต จ ำนวน 22 โรงเรียน  
  6. เพื่อประเมิน ITA ของโรงเรียน สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชั่นจ ำนวน 22 
โรงเรียน 
  7. ด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen)  
  8. ด ำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice)  
   9. ด ำเนินกิจกรรมสื่อภำพยนตร์สั้น รณรงค์กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 3.2  เชิงคุณภำพ   
            ๑. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
คิด อย่ำงมีเหตุผลเกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนสุจริต 
                     ๒. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดี
อย่ำงเป็นธรรมชำติ มีควำมรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดีตำมกรอบแนวคิดโรงเรียนสุจริต ๕ 
ประกำร 
  ๓. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน มีนวัตกรรม เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำนักเรียนร่วมกัน 
  ๔.  โรงเรียนเกิดควำมยั่งยืนและเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบของชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภำค 
 

4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องกำรด ำเนินกำร) 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  
“ป้องกันกำรทุจริต”(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. เสนอโครงกำร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 
 

 
 

22 – 30 
มิถุนำยน 256๒ 

 

นำยจิรวัฒน์ 
บุญครอง 
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องกำรด ำเนินกำร) 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. วำงแผนกิจกรรม 
-โรงเรียนสุจริตพระรำชทำน ด้ำนควำมโปร่งใส 
-กิจกรรมบริษัทสร้ำงควำมดี 
-เยำวชน“คนดีของแผ่นดิน”(ภำยใต้ชื่อคนไทย
หัวใจSTRONG) 
-ประเมิน ITA ของโรงเรียน สพฐ. ใสสะอำด 
ปรำศจำกคอร์รัปชัน 
-กิจกรรมกำรสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project 
Citizen) 
-กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) 
-กิจกรรมสื่อภำพยนตร์สั้น รณรงค์กำรสร้ำงสังคม
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
-นิเทศ ก ำกับติดตำมโรงเรียนสุจริต 

4. แจ้งโรงเรียนจ ำนวน 21 โรงเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม ผู้บริหำร /ผู้แทนผู้บริหำร 1 คน ครู
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 2 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”(โครงกำร
โรงเรียนสุจริต) 

6. นิเทศ ก ำกับติดตำมโรงเรียนสุจริต 
7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.  จัดค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ภำยใต้ชื่อคน
ไทยหัวใจSTRONG) 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. เสนอโครงกำร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
3. วำงแผนกิจกรรม 
     -จัดค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ภำยใต้ชื่อ
คนไทยหัวใจSTRONG) 
     - กิจกรรมที่ 1 ทักษะกระบวนกำรคิด 
     - กิจกรรมที่ 2 ชีวิตพอเพียง 
     - กิจกรรมที่ 3 คนดีมีวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎำคม 256๒ 
 
 

1 สิงหำคม 256๒ 
 
 
 

สิงหำคม 256๒ 
กันยำยน 256๒ 

 
 
 

22 – 30 
มิถุนำยน 256๒ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยจิรวัฒน์ 
บุญครอง 
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ระบุ ว /ด / ป.  

ที่ต้องกำรด ำเนินกำร) 

ผู้รับผิดชอบ 

      - กิจกรรมที่ 4 ซื่อสัตย์สุจริต 
     - กิจกรรมที่ 5 มีจิตสำธำรณะ 
4. แจ้งโรงเรียนจ ำนวน 14 โรงเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม โรงเรียนละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน 
5. จัดจัดค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ภำยใต้
ชื่อคนไทยหัวใจSTRONG) 
6. นิเทศ ก ำกับติดตำมโรงเรียนสุจริต 

7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

กรกฎำคม 256๒ 
 

1 สิงหำคม 256๒ 
 

สิงหำคม 256๒ 
กันยำยน 256๒ 

 

 
4. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   

(   ) งบประมำณจำกแผนปฏิบัติรำชกำร สพม. ๙  เป็นเงิน   -   บำท 
( / ) งบประมำณท่ีได้รับโดยตรงจำกสพฐ.  เป็นเงิน  ๑35,๐๐๐  บำท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  135,๐๐๐  บำท  (หนึ่งแสนสำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  
      โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1
. 

อบรมเชิงปฏิบัติ 
1.1 ค่ำอำหำร กลำงวัน82 x100  8,200  8,200 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำง 82 x 35x2  5,740  5,740 
1.3 ค่ำเอกสำรอบรม   3,000 3,000 
1.4 ค่ำสถำนที ่  2,000  2,000 
1.5 ค่ำวิทยำกร 5x600 3,000   3,000 
1.6 ป้ำยไวนิล   1,000 1,000 
1.7 ค่ำพำหนะวิทยำกร  2,500  2,500 

รวมทั้งสิ้น 3,000 18,440 4,000 25,440 
๒
. 
 
 

จัดค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน”  
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวันวิทยำกร ครู เจ้ำหน้ำที่  
40x100  4,000  

 
4,000 

1.2 ค่ำอำหำร กลำงวัน 80 x 140   11,200  11,200 
1.3 ค่ำอำหำรว่ำง 40x35x2  2,800  2,800 
1.4 ค่ำเอกสำรอบรม 140 เล่ม   7,000 7,000 
1.5 ค่ำสถำนที่  2,000  2,000 
1.6 ค่ำวิทยำกร 5x600 3,000   3,000 
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ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.7 ป้ำยไวนิล   1,000 1,000 
1.8 เอกสำรรำยงำนโครงกำร   1,000 1,000 
1.9 ค่ำพำหนะเจ้ำหน้ำที่เขต  2,500  2,500 
1.10 ค่ำพำหนะโรงเรียน 14x2,000   28,000  28,000 
1.11กิจกรรมบริษัทสร้ำงควำมดีโครงงำนละ14x 
2,000  28,000  

28,000 

รวมทั้งสิ้น 3,000 78,500 9,000 90,500 
 

3 
กิจกรรมนิเทศก ำกับ ติดตำมโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
๑. ค่ำพำหนะส ำหรับผู้นิเทศ 
๒. สรุป รำยงำนผลกำรนิเทศ 7 กิจกรรม  

 
19,060  

 
19,060 

 รวมทั้งสิ้น  19,060  19,060 
 รวมกิจกรรม 1+2+3 (หนึ่งแสนสำมหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 135,000 

 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑.ร้อยละของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและนักเรียน มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับ
กระบวนกำร พัฒนำโรงเรียนสุจริต  

สอบถำม 
สัมภำษณ์ 

แบบสอบถำม 
แบบสัมภำษณ์ 

๒. ร้อยละของโรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำ
โครงกำรโรงเรียนสุจริตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

นิเทศกำรด ำเนินงำน แบบนิเทศ 

3. จ ำนวนโรงเรียนที่ได้ประเมินเป็น
โรงเรียนสุจริตพระรำชทำน 

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๗,๑ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 

๗.๒ นักเรียนมีกระบวนกำรรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนกำรคิดมีวินัย ซื่อสัตย์        
อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกำรทุจริต 

๗.๓ โรงเรียนมีกระบวนกำรและผลงำนกำรปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศในด้ำนควำมโปร่งใสและเป็น
แบบอย่ำงได้ 
8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
1. โรงเรียนมีเป็นจ ำนวนมำก ในกำรอบรมหรือติดตำม นิเทศ ยำกท่ีจะไปได้ทุกโรงเรียน 
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๔. เพ่ิมจ ำนวนวัน เวลำในกำรพัฒนำเป็นกลุ่มย่อย 
๕. แต่งตั้งผู้บริหำรโรงเรียนสุจริตในรุ่นที่ ๑-2 เป็นคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม 
๖.  
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ชื่อโครงกำร                               พัฒนำหลักสูตรเพื่อเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
                                            โครงกำรตำมภำรกิจ       โครงกำรตำมยุทธศำสตร์  
แผนงำน                                      พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
     สอดคล้องเชื่อมโยง  
1. สอดคล้องยุทธศำสตร์ ศธ.   ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพฐ.     ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน     
3. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  สพม.9    ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน      ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ     
5. สอดคล้องกับ 9 คุณภำพ             ที่ 6 นักเรียนคุณภำพ  
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ                            กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร                       นำยปรำโมทย์  เจตนเสน  
ลักษณะของโครงกำร                         โครงกำรต่อเนื่อง  
                                  โครงกำรใหม่     เพ่ือส่งเสริม      เพ่ือพัฒนำ    

 เพ่ือแก้ปัญหำ    
ระยะเวลำด ำเนินกำร                         ระหว่ำงเดือน  มีนำคม - กันยำยน  256๒ 
งบประมำณด ำเนินกำร                        ๕๐,๐๐๐  บำท (งบสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น) 
1.  หลักกำรและเหตุผล 
         พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่ำ “ให้
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือควำมเป็นคนไทย 
ควำมเป็นพลเมืองที่ดีของชำติกำรด ำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพ ตลอดจนเพ่ือกำรศึกษำต่อ” และใน
วรรคสองที่ว่ำ “ให้สถำนศึกษำมีหน้ำที่จัดท ำสำระของหลักสูตรตำมวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับสภำพปัญหำในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญำท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมำชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ”  
 ดังนั้น เพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม เศรษฐกิจ ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับท้องถิ่น และควำมต้องกำร ควำมถนัดและ
ควำมสนใจของผู้เรียน จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  
 

2 . วัตถุประสงค์   
            1. เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถน ำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         2. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน   
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3.  เป้ำหมำย 
       3.1  เชิงปริมำณ 
                    ๑. สถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรเรียนรู้ที่ เหมำะสม สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรศึกษำ        
และควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น 
  ๒. สถำนศึกษำมีระเบียบกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริงที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรศึกษำ และควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น 
             3.2  เชิงคุณภำพ 
        ๑. สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรเรียนรู้
และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
และสอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน 
  ๒. สถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม สอดคล้องกับป้ำหมำยกำรศึกษำและควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

มีนำคม ๒๕๖๒ -นำยปรำโมทย์ เจตนเสน 
-โรงเรียน 

๒ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ 

พฤษภำคม - สิงหำคม ๒๕๖๒ -ศึกษำนิเทศก์ 
-คณะกรรมกำรนิเทศฯ 

๓ สรุปรำยงำนผล สิงหำคม ๒๕๖๒ -นำยปรำโมทย์ เจตนเสน 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ งบประมำณ สพม.๙ จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ หมำยเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำและ

ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
-ค่ำพำหนะ 
-ค่ำวิทยำกร (๑,๒๐๐×๑×๖) 
-ค่ำสถำนที่ 
-ค่ำท่ีพัก 

 
 
 
 

๗,๒๐๐ 
 

 
 

๓๘,๐๘๐ 
๑,๕๒๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 ๓๘,๐๘๐  

๒ นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำ    - ใช้งบนิเทศ 
๓ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน      
 รวม ๗,๒๐๐ ๔๒,๘๐๐  ๕๐,๐๐๐  
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6.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ระดับคุณภำพของหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีมีควำมสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลำง ตำมควำมต้องกำรท้องถิ่น ชุมชน 
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน 

ประเมินผล แบบประเมิน
หลักสูตร 

  
๗.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรน ำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๒. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 
 

๘.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
- กำรจัดท ำหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตรเพื่อเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร    วันครู “คุณธรรมน ำครูไทย สร้ำงเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”  

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 9 

       โครงกำรตำมภำรกิจ   โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   
      งบด ำเนินงำน 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ. ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ. ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9.  ที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำร 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน   ที่ 1  กำรบริหำรกำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ   ที่ 1 กำรบริหำรคุณภำพ   
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงสำวนิชำนันท์   สัญญเดช  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม  เพ่ือพัฒนำ  เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   พฤศจิกำยน  2561 – มีนำคม  2562 
งบประมำณด ำเนินกำร   160,000   บำท    
 

1. หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
   ครูนับว่ำเป็นปูชนียบุคคลที่ส ำคัญอย่ำงมำกต่อสังคม นอกจำกเป็นผู้อบรมสั่งสอนผู้ถ่ำยทอด  
ควำมรู้ผู้สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือน ำไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองของสังคมและ
ประเทศชำติ  และท ำหน้ำที่เป็นผู้คอยตักเตือน ชี้แนะสิ่งต่ำง ๆ แก่ศิษย์ เพ่ือให้ศิษย์ได้ศึกษำเรียนรู้ทั้งในด้ำน
วิชำกำร ประสบกำรณ์ตลอดจนวิชำชีพ  
 ผู้ที่จะเป็นครูได้ต้องเป็นผู้มีควำมเสียสละอย่ำงมำก  เพรำะกำรที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่
ในสังคมได้ไมเ่พียงแต่ครูจะต้องถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ให้เท่ำนั้น  แต่ต้องสอนให้ศิษย์เป็นคนดี เป็นคนมีคุณภำพ
ของสังคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของครู
และเพ่ือเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ   และสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
จึงได้จัดโครงกำรนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์    
  2.1  เพ่ือระลึกถึงคุณบูรพำจำรย์ 

     2.2  เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชำชีพครู และพัฒนำวิชำชีพครู 
     2.3  เพื่อส่งเสริมขวัญและก ำลังใจ  สร้ำงสำมัคคีธรรม  ควำมร่วมมือ  ควำมเข้ำใจอันดี    
            ระหว่ำงเพื่อนครู  ครูและประชำชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม   
     2.4  เพื่อธ ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ 
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3.  เป้ำหมำย  
      3.1  เชิงปริมำณ  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9  จังหวัดสพุรรณบุรี จ ำนวน  1900  คน  จังหวัดนครปฐม จ ำนวน  
 1800   คน    รวมทั้งสิ้น   3700   คน      
      3.2  เชิงคุณภำพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9  มีควำมพึงพอใจ มีขวัญและก ำลังใจเพ่ิมมำกขึ้น       
4.  กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ/ 
คณะท ำงำน 

1. 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 

เสนอขออนุมัติโครงกำร 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง 
ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดรูปแบบกำร
จัดงำนวันครู ประจ ำปี 2562 
จัดงำนวันครู ประจ ำปี 2562  โดยกิจกรรม
ดังนี้ 
1.จัดพิธีท ำบุญตักบำตร 
2.จัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพำจำร 
3.จัดพิธีคำรวะครูอำวุโส 
4.จัดพิธีมอบรำงวัลและประกำศเกียรติคุณผู้
ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
5.จัดกิจกรรมรื่นเริง สันทนำกำร นันทนำกำร 
และกำรแข่งขันกีฬำ   
6.สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดงำนวันครู 

พฤศจิกำยน 2561 
ธันวำคม 2561 

 
 

16 มกรำคม 2561 
 

 
 

 
มีนำคม 2561 

จัดสรรงบประมำณให้ 
1.โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย 
จ ำนวน 90,000  บำท 
2. จัดสรรงบประมำณให้
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ จ ำนวน 
70,000  บำท 

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณทั้งสิ้น  160,000 บำท  
     โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร     กำรใช้
งบประมำณและทรัพยำกร 

จ ำแนกหมวดรำยจ่ำย 

เงินสนับ  
สนุนจำก 

สพฐ. 

 
เงิน
นอก 

งบประ
มำณ 

 
 

รวม 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ   

1 ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิล  แผนผังที่
นั่งผู้เข้ำร่วมงำน  
ป้ำยค ำขวัญวันครู และป้ำยงำน
วันครูบนเวที 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

  
 
 
 

5,000 
9,000 

  14,000.- 

2 ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำจัดดอกไม้บน
เวที ดอกไม้ติดหน้ำอก และซุ้ม
ดอกไม้ประดับ 
พวงมำลัยสีขำว 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
 
 
 

11,500 
15,000 

 

  26,500.- 

3 ค่ำจัดพิมพ์เกียรติบัตรพร้อม
กรอบ 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

   
 

6,000 
6,000 

  12,000.- 

4 เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
10,000 
10,000 

   20,000.- 

5 ค่ำของที่ระลึกให้ครูอำวุโสใน
และนอกประจ ำกำร 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

   
 

1,500 
1,500 

  3,000.- 
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ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร     
กำรใช้งบประมำณและ
ทรัพยำกร 

จ ำแนกหมวดรำยจ่ำย 

เงิน
สนับสนุน

จำก 
สพฐ. 

 
เงิน
นอก 
งบ  
ประ 
มำณ 

 
 

รวม 

ค่ำตอบ 
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ   

6 ค่ำอำหำรถวำยพระ
พร้อมปิ่นโต 10 ชุด 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
 

6,000 
6,000 

 

  12,000.- 

7 ค่ำเช่ำเก้ำอ้ี 
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
10,000 
10,000 

 
  20,000.- 

8 ค่ำจัดนิทรรศกำร 
-จังหวัดนครปฐม 
-จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
20,000 
32,500 

 
  52,500.- 

 รวม  131,000 29,000   160,000.- 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 
-  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมงำนมี
ควำมพึงพอใจ 

- สอบถำมควำมพึงพอใจ - แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9    
มีควำมภำคภูมิใจในอำชีพครู  มีควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  มีควำมพึงพอใจ  มีขวัญและก ำลังใจ 
ในตนเอง 
 

8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง  
                 ผู้มำร่วมงำนจะเป็นผู้ที่ได้รับรำงวัล ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่ได้รับรำงวัล จะไม่มำ
ร่วมงำน  
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          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                 ควรส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนักให้เห็นควำมส ำคัญในวิชำชีพ เมื่อถึงวันส ำคัญให้ร่วมงำน
โดยพร้อมเพรียงกัน 
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ชื่อโครงกำร                     ประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
ภำยใน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
  โครงกำรตำมภำรกิจ   โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   
 งบด ำเนินงำน 

1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ. ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และ
ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

2. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ. ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
3. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9.  ที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน   ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1 
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ   ที่ 1 กำรบริหำรคุณภำพ     
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงสำวนิชำนันท์   สัญญเดช  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่   เพ่ือส่งเสริม   เพ่ือพัฒนำ   

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 
งบประมำณด ำเนินกำร   102,500   บำท    
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำร 
จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำร
ศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำ (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6)  มีโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด จ ำนวน 61 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในจังหวัด
นครปฐม จ ำนวน 29 โรงเรียน มีนักเรียน จ ำนวน 68,775  คน มีจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน จ ำนวน 3,502  คน และบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  จ ำนวน  49  คน  ดังนั้น จึงต้องมีกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด กำร
ประชุมผู้บริหำรและกำรประชุมข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
เพ่ือใหก้ำรบริหำร  จัดกำรกำรศึกษำ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  
 

2. วัตถุประสงค ์   
2.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ให้สำมำรถบริหำรจัด

กำรศึกษำ 
รวมทั้งจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ เพ่ือให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ได้รับทรำบข้อรำชกำรและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เกิดควำมเข้ำใจและกำรประสำนงำนอันดีระหว่ำงกัน   

2.2 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติงำนและ 
ด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน และส่งเสริมกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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3. เป้ำหมำย 
             3.1 เชิงปริมำณ 
            1)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  61 
โรงเรียน 

       2)  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 115  คน 
             3.2 เชิงคุณภำพ    
                  เพ่ือให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงในส ำนักงำน ได้รับทรำบข้อรำชกำรต่ำง ๆ น ำไปบริหำรจัดกำรศึกษำภำยในโรงเรียนและหน่วยงำนให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท ำให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและประสำนงำน
อันดีระหว่ำงกันในทำงปฏิบัติงำน ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป อย่ำงรำบรื่น เรียบร้อยและเหมำะสม ใน
ทิศทำงเดียวกัน 
  

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. 
 
 
 
 
 

ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จ ำนวน 4 ครั้ง  มีขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1.1 แจ้งหนังสือเชิญประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 
 1.2 จัดกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 
 1.3 ประเมินผลกำรประชุม 

ครั้งละ 1 วัน 
 
 
 
 
 

นำงสำวนิชำนันท์  
สัญญเดช      

และคณะท ำงำน 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ รวมงบประมำณทั้งสิ้น  102,500  บำท  โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

ที ่ ค ำชี้แจงรำยกำรกำรใช้
งบประมำณและทรัพยำกร 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย เงิน 
สนับสนุน 
จำก สพฐ. 

เงิน
นอก
งบ 
ประ 
มำณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 

ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำใน
สังกัด 

       

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มื้อละ 
35 บำท/คน   

 28,000  28,000 28,000   

  จ ำนวน 2 มื้อ จ ำนวน 100  คน 
จ ำนวน  4  ครั้ง 

       

- ค่ำอำหำรกลำงวัน  มื้อละ 100 
บำท/คน  จ ำนวน  100 คน  
จ ำนวน  4 ครั้ง 

 40,000  40,000 40,000   

-  จัดท ำเอกสำรระเบียบวำระ
ประชุม  และรำยงำนกำรประชุม  

 34,500  34,500 34,500   

 รวม  102,500  102,50
0 

102,500   

 

6. กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกร 
ในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติรำชกำร  เกิดกำรประสำนงำนที่
ดี  พร้อมทั้งให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ
งำนรำชกำรมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกข้ึน 

สังเกต  สอบถำม  สัมภำษณ์ -  แบบสังเกต/สัมภำษณ์ 
-  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ   
   ในงำนบริกำร 

                                                   

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
    7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำที่มี 

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
     7.2 สถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
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 ปัจจัยควำมเสี่ยง  
                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่มำประชุมด้วยตนเอง ผู้มำประชุมแทนไม่สำมำรถตัดสินใจด้วยตนเอง  
 

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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ชื่อโครงกำร                                   อบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรปฏิบัติงำนควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
       โครงกำรตำมภำรกิจ   โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน    

งบด ำเนินงำน 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
3. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9.  ที ่5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน   ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ   ที่ 1 กำรบริหำรคุณภำพ   
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงสำวนิชำนันท์   สัญญเดช  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ   

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 
งบประมำณด ำเนินกำร   26,580   บำท    
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

    สืบเนื่องจำกพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 
เมษำยน 2561  โดยมำตรำ 79 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน  กำรควบคุม
ภำยใน  และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2561  ทั้งนี้  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนหน่วยงำนต้นสังกัดได้ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2561  ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2561  

 

2. วัตถุประสงค์    
               เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ
สำมำรถจัดท ำรำยงำนติดตำมประเมินผลควบคุมภำยในได้อย่ำงถูกต้อง 
 

3. เป้ำหมำย 
             3.1 เชิงปริมำณ 
            1)  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  
61 โรงเรียน 

       2)  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  
จ ำนวน  80  คน 
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             3.2 เชิงคุณภำพ    
                             ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรควบคุมภำยในสำมำรถจัดท ำ
รำยงำนติดตำมประเมินผลควบคุมภำยในได้อย่ำงถูกต้อง 
 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน  
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. 
 
 
 
 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร  บุคลำกรปฏิบัติงำนควบคุมภำยใน 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562  มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้ 
 1.1 ส ำรวจบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนควบคุมภำยใน 
 1.2 แจ้งหนังสือเชิญอบรม 
 1.3 ประสำนวิทยำกร 
 1.4 จัดอบรมฯ 
 1.5 สรุปผลกำรอบรม 

21 ธันวำคม 
2561 

 
 
 
 
   

นำงสำวนิชำนันท์  
สัญญเดช      

และคณะท ำงำน 
 

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ รวมงบประมำณทั้งสิ้น  26,580  บำท  โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

ที ่ ค ำชี้แจงรำยกำรกำรใช้งบประมำณและ
ทรัพยำกร 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย เงิน 
สนับ  
สนุน 
จำก 
สพฐ. 

เงิน
นอก
งบ 
ประ 
มำณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บำท/
คน  จ ำนวน 2 มื้อ จ ำนวน  80  คน  
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  มื้อละ 100 บำท/คน 
  จ ำนวน  80 คน   
-  ค่ำจ้ำงจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
80 เล่ม ๆ ละ 50 บำท 
- ค่ำจ้ำงจัดท ำเกียรติบัตร จ ำนวน 80    
แผ่น ๆ ละ  20 บำท 

       
  

5,600 
     

       
 8,000      
  

4,000 
 

1,600 

     

       
2 ค่ำวิทยำกำร 

1.ค่ำตอบแทน วิทยำกร  
2.ค่ำท่ีพักวิทยำกร 
3.ค่ำเดินทำง 

 
3,900 

 

 
 

1,200 
1,280 

     

3 ค่ำสถำนที่จัดอบรมฯ   1,000      
 รวม 3,900 22,680  26,580    
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6. กำรติดตำมและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรใน
สังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
ร ำชกำร  เกิดกำรประสำนงำนที่ ดี  
พร้อมทั้งให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่องำน
รำชกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
มำกขึ้น 

สังเกต  สอบถำม  
สัมภำษณ์ 

-  แบบสังเกต/สัมภำษณ์ 
-  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ   
   ในงำนบริกำร 

        
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
          7.1 บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
     7.2 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 สำมำรถรำยงำน
ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงถูกต้อง 
 

8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง  
                 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีควำมเข้ำใจในเรื่องกำร
ควบคุมภำยในที่คลำดเคลื่อน จึงรำยงำนผลแบบไม่มีควำมเสี่ยงซึ่งไม่ถูกต้อง  
        

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                 ประชุม/อบรม – ท ำควำมเข้ำใจและฝึกปฏิบัติให้ด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
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ชื่อโครงกำร    เสริมสร้ำงควำมรู้ และป้องกันกำรกำระท ำผิดวินัย  

กฎ ระเบียบ และ กฎหมำยท่ัวไป 
      โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน    

งบด ำเนินงำน 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
3. สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9.  ที ่4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน  ที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำทีมีประสิทธิภำพ 
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ    ที่ 5 ครูคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำยธีรำณัทท์  อินทร์ทองน้อย  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ  

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (เดือน มกรำคม 2562  

– สิงหำคม 2562) 
งบประมำณด ำเนินกำร   14,๕00  บำท    
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กล่ำวถึงควำมมุ่งหมำยและ
หลักกำรจัดกำรศึกษำของชำติ เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ 
ควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจึงมี
บทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรสร้ำงคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่ก่อนที่จะสร้ำงคน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีเครื่องมือในกำรด ำเนินกำร ทั้งทำงด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่และ
กำรใช้ชีวิต เพื่อไม่กระท ำกำรในทำงที่เสี่ยงต่อกำรกระท ำผิดวินัยและผิดกฎหมำย  ควบคู่ไปกับกำรขับเคลื่อน
องค์กร ให้บรรลุสู่เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น ต้องอำศัยบุคลำกรในหน่วยงำนเป็นหลัก และต้องเป็น
บุคลำกรที่ทรงคุณค่ำท้ังด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งหน่วยงำนและหรือผู้บังคับบัญชำ
ทุกระดับชั้น  จึงควรตระหนักถึงบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ของตนเอง ที่จะท ำให้ข้ำรำชกำรในสังกัดมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมให้มำกที่สุด เพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย กำรกระท ำผิดกฎหมำยป้องปรำมมิให้มีกำร
ทุจริตในทุกรูปแบบ จึงควรมีมำตรกำรที่เข้มข้น เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำองค์กรหรือผู้บังคับบัญชำ ควรมี
บทบำทหรือใช้อ ำนำจหน้ำที่  ในเรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำรในสังกัด   ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 95 ก ำหนดให้
ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิด
วินัยและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
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2. วัตถุประสงค ์
             2.1  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่ ระเบียบ กฎหมำย กำรประกอบอำชีพควบคุม ทักษะกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ  ตลอดจน
คุณลักษณะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ดี 
             2.2  เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ เจตคติ และป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยและกฎหมำย
ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่กระท ำ
กำรในทำงที่จะท ำให้เกิดกำรกระท ำผิดวินัย และ กฎหมำย 
 

3. เป้ำหมำย 
            3.1 เชิงปริมำณ  
              ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งที่ปฏิบัติงำนโรงเรียนในสังกัด และใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  
            3.2 เชิงคุณภำพ  
                       ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทุกคน มีวิสัยทัศน์ 
และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีควำมตระหนักต่อภำระหน้ำที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตส ำนึกใน
ด้ำนจริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ          
มีทักษะและประสบกำรณ์ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

5. กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรป้องกันและ
ด ำเนินกำรทำงวินัย 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและ
ด ำเนินกำรทำงวินัย 

2. จัดท ำคู่มือให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรฯ 
3. จัดส่งคู่มือให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรฯ 
4. จัดส่งเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่

คณะกรรมกำรฯ 
5. สรุปและประเมินผล 

 
 
 

มกรำคม 2562 
 

มกรำคม 2562 
กุมภำพันธ์ 2562 

มีนำคม ถึง สิงหำคม 
2562 

กันยำยน 2562 

นำยธีรำณัทท์  
อินทร์ทองน้อย 

2  กิจกรรมที่ 2 ออกบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ
และ กฎหมำยทั่วไป ณ โรงเรียนในสังกัด 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
1. จัดเตรียมเอกสำร ประกอบกำรให้ควำมรู้ 
2. ติดต่อสถำนที่ออกให้ควำมรู้ 
3. ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ ในโรงเรียน และส ำนักงำนเ 
4. สรุปและประเมินผล 

 
 

มกรำคม 2562 
กุมภำพันธ์ 2562 
กุมภำพันธ์ 2562 
ถึง สิงหำคม 2562 
กันยำยน 2562 

นำยธีรำณัทท์ 
อินทร์ทองน้อย 
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 หมำยเหตุ ก ำหนดวัน เวลำ จัดกิจกรรม และสถำนที่อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น    14,500 บำท   
 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณ        

และทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 1 กิจกรรม ให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรป้องกัน

และด ำเนินกำรทำงวินัย 
   1.1 ค่ำจ้ำงจัดท ำหนังสือให้ควำมรู้ฯจ ำนวน 
70 เล่มๆละ50 บำท 
 

 

 
 

  3,500                                  

 
 

3,500 

2 2 กิจกรรม ออกบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง กฎ 
ระเบียบและ กฎหมำยทั่วไป ณ โรงเรียนในสังกัด 
   2.1  ค่ำจ้ำงจัดท ำเอกสำรให้ควำมรู้ฯจ ำนวน 
183 เล่มๆละ 50 บำท (โรงเรียนละ 3 เล่ม 
จ ำนวน 61 โรงเรียน) 
   2.2 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ 
 

 

 
9,150 

 
 

 
 
 

1,850 

 

 
9,150 
 

  1,850 

รวมทั้งสิ้น  12,650 1,850 14,500 
 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1) ร้อยละของคณะกรรมกำรป้องกันฯ
ที่ได้รับควำมรู้ 

2) ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ
ควำมรู้ 

กรอกแบบสอบถำม/กรอก
แบบประเมิน  
กรอกแบบสอบถำม/กรอก
แบบประเมิน 
 

แบบสอบถำม/แบบประเมิน 
 
แบบสอบถำม/แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 7.1) คณะกรรมกำรป้องกันกำรกระท ำควำมผิดวินัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยและป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย 

 7.2) คณะกรรมกำรป้องกันและด ำเนินกำรทำงวินัยสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีกระท ำผิดวินัย 

  7.3) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมรู้ในเรื่อง กฎ วินัย             และ
กฎหมำยทั่วไป  
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8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง  
                 - 
    

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                 - 
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ชื่อโครงกำร    โครงกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินประสิทธิภำพด้ำนกำร    
                                                  บริหำรกำรเงินกำรคลัง และพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยใน ของ                            
                                                  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 และ 

สถำนศึกษำในสังกัด 
       โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมศักยภำพคน งบด ำเนินงำน 
1. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ศธ.  ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพฐ.   ที่  5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
3. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพม.9  ที่ 5  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
4. สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน  ที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
5. สอดคล้อง 9 คุณภำพ   ที่ 2 สพม. คุณภำพมำตรกำรที่ 3  ตัวชี้วัดที่ 2 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    หน่วยตรวจสอบภำยใน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงบังอร  ศิลำลิตร์ และคณะ 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ  

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 
งบประมำณด ำเนินกำร   40,000 บำท    
 
1.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
    ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 
2546 มำตรำ 62  ก ำหนดให้จัดระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ  กำรจัดกำรศึกษำ  ให้สอดคล้องกับหลักกำรศึกษำ แนวกำรจัดกำรศึกษำ และคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำโดยหน่วยงำนภำยใน  ประกอบกับกำรที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำร 
ต้องจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน  เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบติดตำม  และให้ค ำปรึกษำต่อหน่วยงำน  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้ก ำหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน
ขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำหน้ำที่สนับสนุนช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยในฐำนะเครื่องมือของ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับหน่วยตรวจสอบภำยในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึ กษำบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้ำหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวม 

   หน่วยตรวจสอบภำยในจึงเป็นกลไกหนึ่งของระบบบริหำรจัดกำรที่ให้ควำมเชื่อมั่นและให้
ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำในสังกัดบรรลุถึง
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำร     
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรด ำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนสำกล
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กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน  โดย   
ในกำรตรวจสอบจะยึดหลักกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ 
กฎกระทรวง หนังสือสั่งกำรและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง        

 จำกผลกำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำ พบว่ำยังมีควำมจ ำเป็นที่ต้องตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดอย่ำง
ต่อเนื่อง  จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง  และ
พัฒนำผู้ตรวจสอบภำยใน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  และสถำนศึกษำในสังกัด 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ขึ้น เพ่ือให้ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมประเด็นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกรมบัญชีกลำง ก ำหนด ทั้งนี้ ได้ก ำหนดขอบเขตเนื้อหำ และระยะเวลำในกำ ร
ตรวจสอบ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมของอัตรำก ำลังผู้ตรวจสอบภำยในที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน 

 

2.  วัตถุประสงค์    
   1. เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรจัดกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยของกลยุทธ์กำรบริหำรรำชกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
  2. เพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค ำสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยที่ก ำหนด 
  3. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำร
ปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของงำน รวมทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีมำตรฐำน 
  4. เพื่อให้เกิดควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงิน   
 

3.  เป้ำหมำย    
 3.1  เชิงปริมำณ   
   1.  โรงเรียนเป้ำหมำย            จ ำนวน    20    โรงเรียน 
   2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9       จ ำนวน       1    แห่ง 
 3.2  เชิงคุณภำพ   

บุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัด มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบในกรอบ
ของกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร  ข้อบังคับฯ ที่ถูกต้อง สร้ำงควำมเชื่อม่ันกับผู้บริหำร 

 

4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(ระบุ ว /ด / ป.  
ที่ต้องกำร

ด ำเนินกำร) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

 1. กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจสอบกำรบริหำรเงินที่สถำนศึกษำมีไว้ใช้จ่ำย กำร
บันทึกรำยกำรบัญชี กำรจัดท ำรำยงำนและตรวจสอบกระบวนกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
ทำงกำรเงินของสถำนศึกษำ จ ำนวน  20 โรงเรียน  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ 
2. จัดท ำเครื่องมือ/กระดำษท ำกำรกำรตรวจสอบ 
3. ท ำหนังสือแจ้งโรงเรียน 20 แห่ง  
4. ด ำเนินกำรออกตรวจสอบ 
5. สรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอ ผอ.สพม. 9/ส่งให้โรงเรียนและ

สพฐ. 
6. ติดตำมผลกำรตรวจสอบ 

2.  กิจกรรมย่อยที่ 2 ตรวจสอบติดตำม ประเมินประสิทธิภำพด้ำนกำร
บริหำร  กำรเงินกำรคลังของ  สพม. 9 ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
งบประมำณ 2562 และตำมที่ สพฐ. ก ำหนด 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบและเครื่องมือกำรตรวจสอบ 
2. แจ้งแผนกำรตรวจสอบให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  สพ

ม.เขต 9  ทรำบ 
3. ด ำเนินกำรตรวจสอบ 
4. รำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ผอ.สพม. เขต 9 ทรำบ พร้อมแจ้งหน่วย

รับตรวจ            
5. จัดท ำรำยงำนส่ง สพฐ. 

 
 
 
 
ต.ค.  – ธ.ค.61 
ต.ค.  – ธ.ค.61 
ธ.ค.61 – พ.ค.

62 
 

ม.ค. – ก.ย.62 
ม.ค. – ก.ย.62 

 
ม.ค. – ก.ย.62 

 
 
 

พ.ย. – ธ.ค.61 
พ.ย. – ธ.ค.61 

 
ธ.ค. 61 – มิ.ย.

62 
ก.พ. – ก.ย.62 
ก.พ. – ก.ย.62 

นำงบังอร  
ศิลำลิตร์   
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  กิจกรรมย่อยที่ 3  อบรม สัมมนำ ประชุมเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้
ตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนนักตรวจสอบภำยใน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. กำรเดินทำงไปอบรม สัมมนำและประชุมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
2. จัดท ำรำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร 

ธ.ค.61 – ก.ย.62 
 
 

นำงบังอร  
ศิลำลิตร์  
และคณะ 
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5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น  40,000 บำท  
     โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1. กิจกรรมย่อยที่ 1 กำรตรวจสอบสถำนศึกษำภำยใน
สังกัด 
    1.1  ค่ำพำหนะเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือตรวจสอบ
สถำนศึกษำ จ ำนวน 20 แห่ง ๆ ละ 1-3 วัน         
2. กิจกรรมย่อยที่ 2 กำรตรวจสอบภำยใน สพม.9 
3. กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนำสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบ
ภำยในตำมข้อก ำหนดของกรมบัญชีกลำง 
    3.1  ค่ำพำหนะ 
    3.3  ค่ำท่ีพัก 
    3.4  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

 
 
  23,000 
 
 
 

 
1,000 
6,000 

10,000 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
23,000 
 

 
 
 

1,000 
6,000 

10,000 
 รวมทั้งสิ้น  40,000 - 40,000 
 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละ 80 ของข้อมูลและรำยงำนทำงกำร
เงินของสพม. เขต 9  และสถำนศึกษำ ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

กำรตรวจสอบ(โดยตรวจ สอบ
เอกสำร สัมภำษณ์ 
สังเกตกำรณ์ และสอบทำน
กำรปฏิบัติงำน) 

1. กระดำษท ำกำร 
2. รำยงำนกำรเงิน 
3. รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ 
 
 

2. ร้อยละ 80 ของ สพม.เขต 9 และสถำนศึกษำ 
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและสินทรัพย์  
ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

กำรตรวจสอบ(โดยตรวจ สอบ
เอกสำร สัมภำษณ์ 
สังเกตกำรณ์ และสอบทำน
กำรปฏิบัติงำน) 

1. กระดำษท ำกำร
ตรวจสอบ  
2. รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ 

 
 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สำมำรถน ำไปใช้ใน 

กำรตัดสินใจ 
  7.2 กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำบรรลุวัตถุประสงค์ที่ 
วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงำน รวมทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

7.3 กำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำและถูกต้อง 
ตำมระเบียบ ข้อบังคับ และแบบแผนของทำงรำชกำร 
 



92 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   92 

8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
          กำรได้รับเอกสำรจำกหน่วยรับตรวจ ไม่ตรงตำมก ำหนด จึงท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมแผน           
กำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
          ผู้บริหำรควรก ำชับใหห้น่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสำร จัดส่ง ให้ครบถ้วน ตำมก ำหนดเวลำ เพ่ือให้
หน่วยตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติงำนตำมปฏิทินในแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และจัดหำ
อัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำระงำนตรวจสอบ 
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ชื่อโครงกำร       ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนกำรเงิน 

และพัสดุในสถำนศึกษำ 
      โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน    

งบด ำเนินงำน 
1.  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่  -   
2.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่  3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9. ที ่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำร 
4.  สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน  ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  

   2 กำรบริกำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
 5.  สอดคล้อง 9 คุณภำพ   ที่ 5 ครูคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงสำววรำภรณ์ เคนผำพงษ์ และคณะ 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ   

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   เมษำยน  2562 – 30 กันยำยน 2562 
งบประมำณด ำเนินกำร   176,350  บำท 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 
                 1.  หลักกำรและเหตุผล 
   ในกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรงบประมำณให้แก่ส่วน
รำชกำรตำมแผนกำรปฏิรูประบบบริหำรภำครัฐ ส่วนรำชกำรจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินละ
บัญชี และกำรพัสดุภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยใน
ภำครัฐที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นกลไกในกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐในภำครวมและกำรบริหำรพัสดุของ
ส่วนรำชกำร มีควำมถูกต้องได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับและบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
  เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐและกำรบริหำรพัสดุ มีขั้นตอนที่
ละเอียดอ่อน และต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นใน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำในสังกัด จึงได้จัดท ำ
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินและพัสดุ เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรเงิน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ท ำให้กำรใช้จ่ำยเงินภำครัฐของส่วนรำชกำรมี
ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรรวมทั้งเสริมสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำง
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ที่
มุ่งเน้นกำรบริหำรกำรท ำงำนเป็นทีม และหลักธรรมำภิบำล 
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2.  วัตถุประสงค์    

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ        วิธี
ปฏิบัติด้ำนกำรเงินและพัสดุให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน 
  2.เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
และเสนอแนะปัญหำ อุปสรรค ตลอดจนแนวทำงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติรำชกำร  
  3.เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนในกำรท ำงำน ท ำให้งำนรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร  
  4. เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณบรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
 

3.  เป้ำหมำย    
            3.1 เชิงปริมำณ  
         3.1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/รองผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  9  จ ำนวน  122  คน 
          3.1.2 ครูผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 โรงเรียนละ  2  คน จ ำนวน 198 คน 
 3.1.3 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวอำคำรสถำนที่และที่รำชพัสดุจ ำนวน 61 คน  
 3.1.4 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ จ ำนวน  5 คน 
 3.1.5 เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดประชุมจ ำนวน    10 คน 
  

  3.2 เชิงคุณภำพ 
        3.2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  9  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงินและพัสดุมำกยิ่งขึ้น 

3.2.2 ครูผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 9  สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับในกำรอบรมไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
        3.2.3 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ได้รับกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรและเพ่ิมควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติงำน  
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4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
4. 
 

5 
 
 

 
 

ศึกษำวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ
ของ สพม.เขต 9 และสถำนศึกษำ
ในสังกัด 
จัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรด้ำนกำรเงิน
และพัสดุให้สอดคล้องกับปัญหำ
และอุปสรรค 
จัดท ำเอกสำรคู่มือ 
จัดท ำหนังสือแจ้งข้ำรำชกำรเข้ำ
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ 
ประสำนงำนจัดเตรียมห้องประชุม 
เอกสำรคู่มือ อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำร 

เม.ย.2562 
 
 
 

พ.ค.-มิ.ย.2562 
 
 
 

มิ.ย.2562 
มิย.2562 

 
มิ.ย.2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25,400 

นำงสำววรำภรณ์ 
เคนผำพงษ์      
และคณะ 

 

6. 
 
 
 
 

7. 
8. 
 

ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 
-ค่ำวิทยำกร 
-ค่ำอำหำรว่ำง/อำหำร 
-ค่ำวัสดุ 
-ค่ำพำหนะ 
ประเมินผล 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

มิ.ย.-ก.ค.2562 
 
 
 
 

ส.ค.2562 
ก.ย.2562 

 
14,400 

120,080 
14,470 
2,000 

 

 

5.งบประมำณ 
      5.1   งบประมำณ จ ำนวน   176,350  บำท 
เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณโครงกำรเพ่ือพัฒนำงำนตำมภำรกิจกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561  สพม.เขต  9  จ ำนวนเงิน  176,350    บำท 
  5.2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน  254 คน  ประกอบด้วย 
       - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/รองผู้บริหำรสถำนศึกษำจ ำนวน  122  คน  
       - เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน/เจ้ำหน้ำที่พัสดุ จ ำนวน  122  คน 
       - เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวอำคำรสถำนที่และที่รำชพัสดุจ ำนวน 61 คน  
       - เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดประชุมจ ำนวน    10 คน 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
รำยละเอียดกิจกรรมที่ใช้งบประมำณ เป้ำหมำย เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.ค่ำวิทยำกร 24 ชม.ๆละ 600 บำท 
  .จัดท ำเอกสำรคู่มือ 254 เล่มๆละ 100 บำท 
2.ด ำเนินกำรจัดอบรม 
 2.1ค่ำอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
     -ผู้บริหำร จ.นครปฐม จ ำนวน 29คน ๆละ 
35บำทจ ำนวน 2 มื้อ 
      -ผู้บริหำร จ.สุพรรณบุรี จ ำนวน 32คน ๆ
ละ 35บำทจ ำนวน 2 มื้อ 
     - เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน/พัสดุ/ที่รำชพัสดุ/จนท.
ด ำเนินกำร จ.นครปฐม จ ำนวน 97 คนๆ ละ
35 บำทจ ำนวน 2 มื้อ 
     - เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน/พัสดุ/ที่รำชพัสดุ/จนท. 

1 คน 
254 เล่ม 

 
 

29 คน 
 

32  คน 
 

97 คน 
 
 

106 คน 

 14,400  
 
 
 

2,030 
 

2,240 
 

6,790 
 
 

7,420 

 
25,400 

 
 
 
 

 
 
 
 

14,400 
25,400 

 
 

2,030 
 

2,240 
  

6,790 
 

    
7,420  

ด ำเนินกำร จ.นครปฐม จ ำนวน 106 คนๆ ละ
35 บำทจ ำนวน 2 มื้อ 
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 254 คน  4 มื้อ ๆละ 100 บำท 
-ค่ำวัสดุ 
-ค่ำพำหนะ 

 
 
 

254 คน 

  
 
 

101,600 
 

2,000 

 
 
 
 

14,470 

 
 
 

101,600 
14,470 

2,000 

รวมเงิน  14,400 122,080 39,870 176,350 
 
6.กำรติดตำมประเมินผล  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ/ชิ้นงำน วิธีกำรวัด เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. 
2. 

ร้อยละของควำมพึงพอใจ 
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณอยู่ในระดับ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

กำรตอบแบบสอบถำม 
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย

ของ สพฐ. 

แบบสอบถำม 
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยแต่

ละไตรมำส 
 

 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      7.1 ครูที่ปฏิบัติงำนกำรเงินและพัสดุของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  เขต  9  สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับในกำรอบรมไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 
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      7.2 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ได้รับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ให้มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร และเพ่ิมควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ 
8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง   
 - 
 

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - 
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ชื่อโครงกำร   ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญด้วย

ตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

      โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   

งบด ำเนินงำน 
1.  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่  -   
2.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่  3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9. ที ่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำร 
4.  สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืนที่  ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  

    2 กำรบริกำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
5.  สอดคล้อง 9 คุณภำพ   ที่ 5 ครูคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงลักษณำ  ธีระเถกิง 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ  

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  (เดือน ต.ค. 2561 – ก.ย.2562) 
งบประมำณด ำเนินกำร   68,080  บำท   
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยกรมบัญชีกลำงมีนโยบำยให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำทุกส่วนรำชกำร ยื่นขอรับเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่  ผู้มีสิทธิขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ได้รับควำมสะดวกในกำรขอรับสิทธิบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท ำให้ผู้ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญทรำบข้อมูลของตนเอง ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
ทำงรำชกำรได้ทุกขั้นตอน สร้ำงควำมโปร่งใสด้ำนกำรอนุมัติสั่งจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ และเป็นกำรลดขั้นตอน
และภำระงำนของหน่วยงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 156 รำย เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นแบบขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ บ ำเหน็จรำยเดือน เงินกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เงินกองุทนส ำรองเลี้ยงชีพลูกจ้ำงประจ ำ (กสจ.) และให้ผู้เกษียณอำยุ
รำชกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสิทธิในกำรได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ติดตำม
ตรวจสอบกระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติสั่งจ่ำยทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรของทำงรำชกำรได้ด้วยตนเองทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยให้ส่วนรำชกำรสำมำรถส่งเรื่องขอรับเงินได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ทันตำม
ก ำหนดระยะเวลำที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ซึ่งผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรจะได้รับเงินอย่ำงต่อเนื่อง และทรำบ
วิธีปฏิบัติหลังเกษียณอำยุรำชกำร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดโครงกำรนี้  
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2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ทรำบและเข้ำถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองที่จะได้รับหลังเกษียณอำยุรำชกำร  
2.2 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จ

บ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้อย่ำงถูกต้อง ทันเวลำ และส่วน
รำชกำรส่งเรื่องขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ เงินกองทุน กบข./กสจ. ได้ทันตำมก ำหนดระยะเวลำตำมที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

2.3 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
อย่ำงต่อเนื่องหลังจำกเกษียณอำยุรำชกำร 
 

3.  เป้ำหมำย    
3.1 เชิงปริมำณ  

3.1.1 จ ำนวนข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำในสังกัดที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562  จ ำนวน  151 คน ประกอบด้วย  

- รอง ผอ.สพท .  จ ำนวน       1  คน      
- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   จ ำนวน       5  คน (สพ. 3 คน / นฐ. 2 คน) 
- รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวน     11  คน (สพ. 6 คน / นฐ. 5 คน) 
- ข้ำรำชกำรครู     จ ำนวน    134 คน (สพ. 53 คน / นฐ. 81 คน) 

 - ลูกจ้ำงประจ ำ    จ ำนวน        5 คน (สพ. 1 คน / นฐ. 4 คน) 
3.1.2 เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดประชุม จ ำนวน      10 คน 
3.1.3 วิทยำกรจำกส ำนักงำนคลังเขต 7 จ ำนวน      6 คน (สพ. 3 คน / นฐ. 3 คน) 
3.1.4 วิทยำกร (ท่ีปรึกษำ สพม.9)  จ ำนวน       2 คน (สพ. 1 คน / นฐ. 1 คน) 

3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1 ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ 2562  ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

กำรรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ บ ำเหน็จด ำรงชีพ บ ำเหน็จรำยเดือน เงินบ ำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษกรณี
บ ำนำญเสียชีวิต เงินกองทุน กบข./กสจ. เงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ และเงินสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับหลังจำก
เกษียณอำยุรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง 

3.2.2 ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ 2562 และส่วนรำชกำร ยื่นและ      
ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืน ๆ ไปยังกรมบัญชีกลำง ส ำนักงำน กบข ./กสจ.    
ได้อย่ำงถูกต้องและทันภำยในเวลำที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม/กระบวนกำรด ำเนนิงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

2 
3 
4 

แต่งตั้งคณะท ำงำน/ประชุมชี้แจง แนวทำงฯ 
จัดท ำเอกสำรหลักสูตร 
ด ำเนินกำรจัดประชุม 
รวบรวม/ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรยื่น
ขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืน ๆ  

เมษำยน 2562 
 

เมษำยน 2562 
พฤษภำคม 2562 

มิถุนำยน–สิงหำคม 2562 

นำงลักษณำ  ธีระเถกิง 
และคณะ 
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ส่งกรมบัญชีกลำง ส ำนักงำน กบข. / กสจ. 
สรุปติดตำมประเมินผล 

 
กันยำยน 2562 

 

5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น 68,080 บำท  โดยขอถัวจ่ำยทุก
รำยกำร 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและ

ทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน - - - - 
2. กิจกรรมที่ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร           

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีผู้เข้ำรับกำรอบรม/กรรมกำรด ำเนินงำน/
วิทยำกร จ ำนวน 78 คน 
1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร                         
(1ช.ม.*1,200บำท)+(5ช.ม.*600บำท*3คน) 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน (78คน*100บำท) 
3. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    (78คน*35บำท*2มื้อ) 
4. ค่ำเดินทำงวิทยำกร/กรรมกำรด ำเนินงำน 
5. ค่ำสถำนที่จัดประชุม 

 
 
 
 
 

10,200 
     
 

 
 
 

 
 
 

7,800 
 

5,460 
2,000 
1,000 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

10,200 
7,800 

 
5,460 
2,000 
1,000 

 รวม 10,200 16,260 - 26,460 
3. กิจกรรมที่ 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร            

ณ จังหวัดนครปฐม  
มีผู้เข้ำรับกำรอบรม/กรรมกำรด ำเนินงำน/
วิทยำกร จ ำนวน 106 คน 
1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
    (1ช.ม.*1,200บำท)+(5ช.ม.*600บำท*3คน) 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน (106คน*100บำท) 
3. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
    (106คน*35บำท*2มื้อ) 
4. ค่ำเดินทำงวิทยำกร/กรรมกำรด ำเนินงำน 
5. ค่ำสถำนที่จัดประชุม 

 
 
 
 

10,200 
     
 

 
 
 

 
 
 

10,600 
7,420 

 
2,000 
1,000 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

10,200 
 

10,600 
7,420 

 
2,000 
1,000 

 รวม 10,200 21,020 - 31,220 
4. กิจกรรมที่ 4 จัดหำวัสดุอุปกรณ์และจัดท ำคู่มือ 

1. วัสดุอุปกรณ์ 
2. คู่มือ (180เล่ม*30บำท) 

  
 

5,400 

 
5,000 

 
5,000 
5,400 

 รวม - 5,400 5,000 10,400 
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ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและ

ทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
5. กิจกรรมที่ 5. ด ำเนินกำรและส่งเอกสำร

หลักฐำนขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญไปยัง 
กรมบัญชีกลำง  ส ำนักงำน กบข./กสจ. 

   
 

 

- 

6. กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน - - - - 
รวมทั้งสิ้น 20,400 39,830 5,000 68,080 

 
 

6. ประเมินและรำยงำนผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูบุคลำกร     
ทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำที่เข้ำร่วมประชุม 
2. ร้อยละ 100 ของผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 
ยื่นเอกสำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ เงินกองทุน 
กบข./กสจ. ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน และได้รับเงินดังกล่ำวอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 เป็นต้นไป 

1. กำรตอบแบบสอบถำม 
2. รำยงำนผลกำรจ่ำยตรง 
จำกระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ
กรมบัญชีกลำง  

1. แบบสอบถำม 
2. รำยงำนจำกระบบ  
e-pension  

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงล ำดับขั้นตอนในกำรยื่นเรื่องขอรับเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญและแนวปฏิบัติหลังเกษียณอำยุรำชกำร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอำยุ
รำชกำร ส่วนรำชกำรส่งเรื่องขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ เงินกองุทน กบข./กสจ. ได้ทันตำมระยะเวลำ
กรมบัญชีกลำงก ำหนดและได้รับเงินดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 เป็นต้นไป 
 

8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  - 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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     - 
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ชื่อโครงกำร    ส่งเสริมกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติกำร 
                                                   โครงกำรตำมภำรกิจ   โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน    
1.  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่ -    
2.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่  5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
3.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9. ที ่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำร 
4.  สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน  ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  

   2 กำรบริกำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
5.  สอดคล้อง 9 คุณภำพ   ที่ 1 กำรบริหำรคุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มนโยบำยและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นำงสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก  นำยชำญชัย  นิ่มอนงค์ 

นำงสำวปณิดำ โพธิ์ทอง 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม    / ต่อเนื่อง  จำกแผนงำนพ้ืนฐำน 
       ใหม่   โครงกำรตำมภำรกิจ  เพ่ือส่งเสริม  

  เพ่ือพัฒนำ   เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ( ธันวำคม 2561  

- กันยำยน 2562) 
งบประมำณด ำเนินกำร   50,000   บำท    
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พงศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ได้เน้นให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรและกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงำน เพ่ือให้ทุก
หน่วยงำนมีแนวทำงทิศทำงท่ีชัดเจนสำมำรถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของำนได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่ำวสำมำรถที่
จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวง กรมและจังหวัด และเป็นกำรก ำหนด
ทิศทำงหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตขององค์กร เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ขององค์กรมีประสิทธิภำพสูงสุด  
 ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โรงเรียน เสนอควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรเสนอของบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตำมหลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมขำดแคลน แนวทำงและ
ข้อก ำหนด ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด  
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 2.2 เพ่ือสนองรับนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนต้นสังกัดสู่กำรขับเคลื่อน 
 2.3  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 โรงเรียน มีระบบฐำนข้อมูล 
จ ำนวนนักเรียนรำยบุคคล ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
ครบถ้วนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  - ข้อมูลครุภัณฑ์ อำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง  
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 2.4  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  มีกรอบยุทธศำสตร์และ
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ควำมส ำเร็จ 
 2.3  เพื่อติดตำมผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของ สพฐ. ให้เกิดประสิทธิภำพ
และตำมเป้ำหมำยที่ ก ำหนด  
 2.4 เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำของ สพม. 9 ต่อสำธำรณชน 
 

3. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมำณ  
 1)  โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 61 โรงเรียน 
 2)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  
     3.2 เชิงคุณภำพ  
           1)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์  อำคำรเรียน
อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นปัจจุบัน และสำมำรถตรวจสอบได้ 

 2)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 มีกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
 3)  ส ำนักนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  มีระบบกำรในกำรก ำกับ ติดตำม

ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน 
   

4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
 

 

ที ่ กิจกรรม / กระบวนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

(ว/ด/ป) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำ ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562 นำงสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก 

นำยชำญชัย  นิ่มอนงค์ 
นำงสำวปณิดำ  โพธิ์ทอง 

นำงสำวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ 

2 จัดท ำข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง EMIS และจัดตั้ง
งบประมำณ 

ต.ค. 2561 - ส.ค. 2562 

3 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

ธ.ค. 61, มี.ค.62,       
ก.ค.62,ก.ย.62 

 ฯลฯ   
 
5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น    50,000- บำท   

ที ่ รำยกำรกำรใช้งบประมำณ 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
 
. 

ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
-ประชุมคณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 20 คน 2 ครั้ง 
ค่ำอำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำง 170 x 20 x 2   
- ค่ำวัสดุ 
- ค่ำจัดท ำเล่มแผนฯ จ ำนวน 20 เล่ม ๆ ละ 200 บำท 
ประชุมคณะกรรมกำรทบทวนแผนกำรจัดชั้นเรียนเต็มรูป 

  
 
 

6,800 
 

4,000 
 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 

6,800 
3,600 
4,000 
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คณะกรรมกำร 20 คน จ ำนวน 2 ครั้ง 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำง 170 x 20 x 2   

 
6,800 

 
6,800 

2 ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 จ ำนวน 2 ครั้ง 
- ค่ำอำหำรว่ำง 20 คน ๆ ละ 35 บำท 2 ครั้ง 

  
 

1,400 

  
 

1,400 
3 ประชุมคณะกรรมกำรจัดตั้งงบประมำณ ค่ำท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้ำง คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ/
งบประมำณเหลือจ่ำย จ ำนวน 2 ครั้ง 
-ประชุมคณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 20 คน 2 ครั้ง 
ค่ำอำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำง 170 x 20 x 2   
-ค่ำวัสดุ 

  
 
 
 

6,800 
 

 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

6,800 
3,600 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำข้อมูลรำยงำนผลตำม
นโยบำยฯ จ ำนวน 2 ครั้ง 
-ค่ำอำหำรกลำงวันอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 20 
คน x 170 บำท x 2 วัน  
-ค่ำวัสดุ  
ประชุมรับกำรติดตำมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สพฐ. /ศึกษำธิกำรจังหวัด/เขตตรวจรำชกำร 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง 20 คน x 170 บำท    
x 2 ครั้ง                                                       
-จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 20 
เล่ม ๆละ 70 บำท  
 

  
 

6,800 
 
 
 
 

6,800 
 
 

1,400 

 
 
 
 

2,000 

 
 

6,800 
 

2,000 
 

 
6,800 

 
 

1,400 

 รวม  40,800 9,200 50,000 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
3) ร้อยละ 100 ของข้อมูลและ

รำยงำนจ ำนวนนักเรียนและกำร
รำยงำนข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง. 

4) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรบริหำร
โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562. 

กำรตรวจสอบ(โดยตรวจสอบ
จำกโปรแกรม และแบบ
รำยงำน) 

แบบติดตำม 
 
 

1. โปรแกรม 
2. แบบรำยงำน 

 
แบบติดตำม 
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7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1) .ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 

2562 เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน 
 7.2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 มีข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ 

ข้อมูลอำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง ที่เป็นปัจจุบัน สำมำรถน ำมำบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ
ของผู้บริหำร  

 

  8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง   
 - 
 

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   107 

ชื่อโครงกำร      ปรับปรุงระบบ Network ภำยในส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  

      โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน    

งบด ำเนินงำน 
1.  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร  
2.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่  5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำร   
3.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9. ที ่ 5 พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
4.  สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืนที่  ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
5.  สอดคล้อง 9 คุณภำพ   ที่ 2 สพม. คุณภำพ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ              กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นำงสำวร่มไทร  ดีสอน 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ   

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
งบประมำณด ำเนินกำร   50,000 บำท    
 
1.  หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 

 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรนั้นเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่จะส่งผลให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ส ำนักงำนและสถำนศึกษำ
ในสังกัด ทั้ง 61 แห่ง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพรำะขณะนี้ควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยีมีกำร
พัฒนำขยำยพื้นที่ไปในมุมกว้ำงมำกยิ่งขึ้น  ไม่ว่ำจะเป็นชุมชนที่อยู่ชำนเมืองหรือชนบทก็ตำม  แต่เพรำะควำม
หนำแน่นของข้อมูล บุคลำกร สภำพแวดล้อม ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ส่งผลให้กำรติดต่อสื่อสำรนั้นเป็นไป
ด้วยควำมล่ำช้ำ เกิดปัญหำในกำรถ่ำยโอนข้อมูล กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรจึงได้จัดท ำโครงกำร “ปรับปรุงระบบ Network ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9” เพ่ือแก้ไขปัญหำและให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ ภำยใต้เงื่อนไขกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดและ
พอเพียง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  และโรงเรียนในสังกัด สำมำรถใช้เครือข่ำยทำงอินเตอร์เน็ตในกำรสื่อสำรได้
อย่ำงทั่วถึง 

2.2 เพ่ือพัฒนำระบบเครือข่ำยของส ำนักงำนและสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
2.3 เพ่ือพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยภำยในส ำนักงำน 
2.4 เพ่ือพัฒนำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด สำมำรถรับ – ส่ง

หนังสือรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2.5 เพ่ือซ่อมบ ำรุง ปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องคอมพิวเตอร์ ของส ำนักงำนให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 
 

3. เป้ำหมำย 
            3.1 เชิงปริมำณ  

          ซ่อมบ ำรุงและปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ภำยใน   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

 

3.2   เชิงคุณภำพ  
1.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด  สำมำรถบริหำร

จัดกำรงำนได้  
          อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.  ส ำนักงำนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ด้ำน 
ICT ที ่ 
                     สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 

 
ที ่

 
กิจกรรม / กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
(ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุงระบบ Network ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

มี.ค. 62 – มิ.ย. 62 นำงสำวร่มไทร  ดีสอน 

2 ซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้ำน ICT ภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

ต.ค. 61 – ต.ค. 62 นำงสำวร่มไทร  ดีสอน 
 

 หมำยเหตุ ก ำหนดวัน เวลำ จัดกิจกรรม และสถำนที่อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น    50,000 บำท   

ที ่ ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่ำจ้ำงตอบแทนติดตั้งอุปกรณ์ ปรับปรุงระบบ Network  
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

50,000 
 

 
 

รวมทั้งสิ้น 50,000    
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
6.  กำรติดตำมและประเมินผล   

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
5) ผู้ใช้งำนระบบ Network มีควำมพึง

พอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
สอบถำมควำมพึงพอใจ 
 

แบบสอบถำม 
 



109 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   109 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
7.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ในส ำนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และใช้คอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
7.2 ส ำนักงำนมีระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยกำรสื่อสำรสู่สังคมโลก

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ 
 

  8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง   
 - 
 

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 - 
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ชื่อโครงกำร    โครงกำรกำรตรวจและประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
         โครงกำรตำมภำรกิจ      โครงกำรตำมยุทธศำสตร์
แผนงำน     พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน    

งบด ำเนินงำน 
1.   สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่ 9  นโยบำยกำรพัฒนำครูทั้งระบบ 
2.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่  ๓ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 
3.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9. ที ่ 4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
4.  สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน  ที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  ตัวบ่งชี้ที่ 

๓  กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล  
5.  สอดคล้อง 9 คุณภำพที่  ที่ 5 ครูคุณภำพ    
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงรัตตำ  บุญสงวนศรี  
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ  

  เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   1 มกรำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2562 
งบประมำณด ำเนินกำร   836,150   บำท   (งบ สพฐ. จัดสรรให้) 
 
1.หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 

     ตำมท่ี ส ำนักงำน ก.ค.ศ.ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำมีและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมเกณฑ์หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/  ว 17  ลงวันที่ 
30 กันยำยน 2552  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และมีแนวทำงในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  ในกำร
ขอรับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่ำว ดังนั้น   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  จึงได้
ก ำหนดให้มีโครงกำรนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ หรือ ใช้ควำมเรียง ก็ได้ ) 
  1. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์กำรแล 

วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมเกณฑ์ ว 17   
  2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีแนวทำง ในกำรจัดท ำผลงำนทำง 

วิชำกำรตำมเกณฑ์ใหม่ และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำองค์ควำมรู้ และน ำมำพัฒนำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

3.  เป้ำหมำย    
3.1  เชิงปริมำณ  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 

       ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  146  คน (จังหวัดสุพรรณบุรี + 
นครปฐม) 

3.2  เชิงคุณภำพ  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 
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         3.2.1 ข้ำรำชกำรครูได้รับควำมรู้ แนวทำงในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร และพัฒนำองค์
ควำมรู้ น ำมำพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
 

4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
 1.  วำงแผนจัดประชุม 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

1.1   ส ำรวจจ ำนวนผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐำนะ 
1.2   เสนอ กศจ.แต่งตั้งกรรมกำรประเมิน 
        ชุดที่ 1 ประเมิน ด้ำนที่1 และด้ำนที่ 2 

    1.3   จัดส่งผลงำนให้คณะกรรมกำรชุดที่ 2  
            ประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน 
    1.4   ประสำนก ำหนดวันประชุมแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ตำมที่เสนอผลงำน 
     1.5   จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ืออนุมัติผลงำน 
     1.6   น ำผลคะแนนเข้ำเสนอ กศจ.พิจำรณำอนุมัติผล 
     1.7  แจ้งผลกำรประเมินให้ผู้เสนอขอรับกำรประเมิน
ทรำบ 
     1.8  สรุปผลกำรประเมินของผู้น ำส่งผลงำน 

1 มกรำคม 2561 ถึง 
30 กันยำยน 2561 

นำงรัตตำ        
บุญสงวนศรี 

    
 
5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น  836,150 บำท   
    โดยขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้
งบประมำณและทรัพยำกร 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
เงิน

สนับสนุน
จำก สพฐ. 

เงิน
นอกงบ 
ประ  
มำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

รวม 

 
1 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
บุคคลภำยนอก   
ผู้ส่งผลงำน จ ำนวน 146 
คน จัดประชุมครั้งละ 1 
กลุ่มสำระ 
- ประธำน  กลุ่มสำระ 1 

คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด 

กลุ่มสำระ 2  คน     

 
 

184,150 

     
 
 
 

184,150 
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ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้
งบประมำณและทรัพยำกร 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
เงิน

สนับสนุน
จำก สพฐ. 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  
 

2 ค่ำอ่ำนผลงำน ผู้เสนอขอ 1 
รำย ต้องให้กรรมกำรอ่ำน
ผลงำน  3  คน 
ทุกกลุ่มสำระ จ ำนวน  146 
คน 
คนละ 1,000 บำท 3 คน 
เป็นเงิน 

  
 
 

438,000 

    
 
 
 
 

438,000 

 
3 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง

ส ำหรับกรรมกำร  3 คน ๆ 
ละ 1500 บำท 
จ ำนวน 40 ครั้ง เป็นเงิน 
(3 x 1500 x 40) 

 
 
  

 
 

180,000 

  
 

 

 

 
180,000 

 
4 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง 

เครื่องดื่ม ส ำหรับกรรมกำร
และเลขำนุกำร 5 คน 
จ ำนวน 40 ครั้ง 
1) อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 
บำท   เป็นเงิน 
2) ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ 
ๆ ละ 100 บำท เป็นเงิน 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

14,000 
 
 
 

20,000 
 

   
 
 
 

14,000 
 
 
 

20,000 
 

        
 รวม 622,150 214,000   836,150 836,150 

 
 

6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

บุคลำกรร้อยละ 70  ผ่ำนกำรประเมิน
เพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
 

 แบบรำยงำน ก.ค.ศ.
11/1.1 
แบบรำยงำน ก.ค.ศ.11/1.2 
และแบบอ่ืน ๆ ตำมที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

ค ำสั่งให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
รำยงำนประชุม กศจ. 
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7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะได้รับกำรเลื่อนและแต่งตั้ง

ให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 

8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
  

ปัจจัยควำมเสี่ยง   
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไม่พึงพอใจผลกำรประเมิน

และไม่เข้ำใจสำเหตุที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์  
 

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 -   ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรประเมินผลงำนก่อนให้เข้ำใจเกณฑ์กำรให้คะแนนอย่ำงชัดเจน 
          และให้เขียนข้อสังเกตและสำเหตุที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำและชัดเจน 
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ชื่อโครงกำร   โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนบุคคล  
   โครงกำรตำมภำรกิจ    โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

แผนงำน     ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   งบด ำเนินงำน 
1.   สอดคล้องกับยุทธศำสตร์.ศธ.  ที่ 9  นโยบำยกำรพัฒนำครูทั้งระบบ 
2.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพฐ.  ที่  ๓ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 
3.  สอดคล้องยุทธศำสตร์  สพม.9. ที ่ 4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
4.  สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืน  ที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  ตัวบ่งชี้ที่ 

๓  กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล  
5.  สอดคล้อง 9 คุณภำพที่  ที่ 5 ครูคุณภำพ    
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงรัตตำ  บุญสงวนศรี, นำงสำวอิศรำวดี สง่ำแสง,  
                                                    นำงสำวอมรรัตน์ วงษ์จันทร์ 
ลักษณะโครงกำร / กิจกรรม     ต่อเนื่อง  จำกแผนงำน/โครงกำร................................. 
       ใหม่    เพ่ือส่งเสริม    เพ่ือพัฒนำ  

 เพ่ือแก้ปัญหำ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   1 มกรำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2562 
งบประมำณด ำเนินกำร   70,000 บำท    
 
1.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 

1. ทรัพยำกรบุคคลเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญท่ีสุดขององค์กำร กำรที่ 
ภำรกิจงำนและองค์กำรจะก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ได้มำกน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถ
ในกำรขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหำในเรื่องของคนหรือที่เรียกว่ำกระบวนกำรจัดกำรคน ดังนั้น เพ่ือให้กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9                    มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถสรรหำบุคลำกร ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือมำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง  อันเนื่องมำจำก
ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน หรือว่ำงในกรณีลำออกจำกรำชกำร หรือ ถึงแก่
กรรม รวมทั้งกำรได้รับจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรคืนให้ เพ่ือน ำมำใช้บริหำรจัดกำรอัตรำก ำลัง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 โดยกำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง รับย้ำย หรือรับโอน รวมทั้งกำรบรรจุแต่งตั้งตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ทั้งนี้ ก.ค.ศ.ก ำหนดให้ มีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูสำยผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอนในทุกปี  
 2. ตำมที่ ก.ค.ศ. ได้ออก กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2561 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป และให้ยกเลิก กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วย
ก ำ ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ข อ ง ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร ค รู แ ล ะบุ ค ล ำ ก ร ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  พ . ศ . 2 5 5 0  นั้ น 
              เพ่ือให้กำรเลื่อนเงินเดือน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) 
และครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2562) มีควำมชัดเจนและถูกต้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
จึงก ำหนดให้มีกำรประชุมชี้แจ้งให้ควำมรู้กับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนเรื่องกำรเลื่อน
เงินเดือนของโรงเรียน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ หรือ ใช้ควำมเรียง ก็ได้ ) 
1. เพ่ือกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำให้มีสภำพ

อัตรำก ำลัง 
ที่เหมำะสม ตำมควำมจ ำเป็นและควำมขำดแคลน ตำมเกณฑ์อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
        2 . เพ่ือกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำง
ชั่วครำว  ให้สถำนศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำก ำลัง ตำมสำขำ
วิชำเอก ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและสมรรถนะควำมรู้ควำมสำมำรถอันเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
      3. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  

     4.  เพ่ือให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียน ตำม  
กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง 
 

3.  เป้ำหมำย    
 3.1  เชิงปริมำณ  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 

3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำเพ่ือเกลี่ยอัตรำก ำลังให้มีคำมเหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 จ ำนวน 1 ครั้ง 
  3.1.2 ด ำเนินกำรสรรหำรโดยวิธีกำรคัดเลือก หรือโดยวิธีกำรสอบแข่งขัน เพ่ือจัดจ้ำงเป็น
พนักงำนรำชกำรและลุกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่งครูผู้สอน ทดแทนอัตรำก ำลังทีว่ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและในสถำนศึกษำตำมสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลน  จ ำนวน 2 ครั้ง 

3.1.3  ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลและกลั่นกรองกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน  จ ำนวน 10 ครั้ง  (จังหวัดสุพรรณบุรี + จังหวัดนครปฐม) 
  3.1.5 จัดประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนเรื่องกำรเลื่อน
เงินเดือนของโรงเรียน เพ่ือชี้แจงให้มีควำมเข้มใสเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561  จ ำนวน 1 ครั้ง 
  

3.2  เชิงคุณภำพ  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 
3.2.1 สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีบุคลำกรตำมเกณฑ์อัตรำก ำลังที่ก ำหนด 

และตรงตำมสำขำวิชำที่ต้องกำร 
3.2.2 สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ 
 
 

1.3.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
บุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักควำมเสมอภำค ควำมมีมำตรฐำน ควำมยุติธรรม ควำมโปร่งใส และ
ควำมสำมำรถ 

        3.1.4  เป็นขวัญก ำลังใจส ำหรับข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรเลื่อน 
เงินเดือนถูกต้อง ทันตำมก ำหนดเวลำ 
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4.  กิจกรรม และกำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม
ที่1 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่อัตรำก ำลังของ
สถำนศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

7. ประชุมคณะกรรมกำร 
8. วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

     3.  จัดท ำข้อมูลและเอกสำรกำรประชุม 
         เชิงปฏิบัติกำร 
    4. จัดท ำคู่มือกำรประชุม    
    5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
        -เจ้ำหน้ำที่จัดท ำข้อมูล โรงเรียนละ  1 คน  
    6. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

1 มกรำคม 2561 
ถึง 

30 กันยำยน 2562 

 
 
นำงสำวอิศรำวดี 

สง่ำแสง 
  

กิจกรรม
ที่ 2 

 กำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงชั่วครำว  ให้
สถำนศึกษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1. แจ้งโรงเรียนส ำรวจวิชำเอกและ 
ต ำแหน่งว่ำงและควำมขำดแคลน 

2. ประกำศรับสมัคร  
3. ประชุมคณะกรรมกำร 
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำร และ 

ด ำเนิน กำรประชุม ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร
คัดเลือก กำรสรรหำ หลักสูตร 
          5.  ด ำเนินกำรคัดเลือก 
          6.  ประกำศผลกำรคัดเลือก 
          7.  บรรจุ แต่งตั้ง ท ำสัญญำจ้ำง 
          8.  แจ้งสถำนศึกษำและกลุ่มงำน 
 

1 ตุลำคม 2561 ถึง 
30 กันยำยน 2562 

นำงสำวอมรรัตน์  
วงษ์จันทร์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

 ต่ำง ๆ ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
          9.จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

  

กิจกรรม
ที่ 3 

ย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำย
บริหำรสถำนศึกษำและสำยผู้สอน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.  จัดท ำข้อมูล และจัดท ำเครื่องมือสรรหำ
กำรย้ำย 

2.  รวบรวมค ำร้องขอย้ำย 
 จัดท ำเครื่องมือตัวชี้วัดและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ 

3.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
4.  ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรอง 
         - กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
         - กำรย้ำยครูผู้สอน 

     5. เสนอผลกำรกลั่นกรองกำรย้ำยต่อ กศจ.
จังหวัด 
     6. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

1 ตุลำคม 2561 ถึง 
30 กันยำยน 2562 

นำงสำวอมรรัตน์  
วงษ์จันทร์ 

กิจกรรม
ที่ 4 

กำรประชุมชี้แจงกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียน ตำม  
กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561   
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. ก ำหนดวันที่กำรประชุม 
2. แจ้งโรงเรียนส่งรำยชื่อ 
3. จัดท ำคู่มือ 
4. ประชุมบรรยำยให้ควำมรู้ 
5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 นำงรัตตำ 
บุญสงวนศรี 

กิจกรรม
ที่ 5 

จัดท ำคู่มือสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทั้ง 4
กิจกรรม จ ำนวน 10     

1-30 กันยำยน 2562 นำงรัตตำ 
บุญสงวนศรี 
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5.  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมงบประมำณทั้งสิ้น 70,000 บำท  โดยขอถัวจ่ำยทุก
รำยกำร 

ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและ

ทรัพยำกร 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรม
ที่ 1 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่อัตรำก ำลัง
ของสถำนศึกษำ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร    
   เจ้ำหน้ำที่จัดท ำข้อมูลอัตรำก ำลังโรงเรียน 
จ ำนวน 61 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
จ ำนวน 1 วัน 
    1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 
บำท จ ำนวน 61  คน เป็นเงิน 
    2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บำท จ ำนวน 61 คน เป็นเงิน  

  
 
  
 
 
 

6,100 
 

4,270 

  
 
  
 
 
 

6,100 
 

4,270 

 

 รวม  10,370  10,370 10,370 

กิจกรรม
ที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำง
ชั่วครำว  ให้สถำนศึกษำ 
1.ประชุมคณะกรรมกำร ร่ำงหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรคัดเลือก กำรสรรหำ หลักสูตร 
จ ำนวน  10 คน 
    1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 
บำท จ ำนวน 10 คน เป็นเงิน 
    2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บำท จ ำนวน 10 คน เป็นเงิน  
2. ด ำเนินกำรคัดเลือก 
    คณะกรรมกำร จ ำนวน 29 คน 
     1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 
บำท จ ำนวน 29 คน เป็นเงิน 
    2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บำท จ ำนวน 29 คน เป็นเงิน  
    3) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร วันละ 
400.- จ ำนวน 29 คน เป็นเงิน 
 4) ค่ำวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,600 

 
 
 
 
 
 

 
1,000 

 
700 

 
 
 

2,900 
 

2,030 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
260 

 
 
 
 
 

 
 

1,000 
 

700 
 
 
 

2,900 
 

2,030 
 
11,600 

260 

 

 รวม 11,600 6,630 260 18,490 18,490 
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ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและ

ทรัพยำกร 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรม
ที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสำยบริหำรสถำนศึกษำและสำย
ผู้สอน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จังหวัดละ 2 คณะ 
คณะ ๆ ละ 10 คน ประชุมคณะละ 2 ครั้ง 
      1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ๆ ละ 
100 บำท จ ำนวน 2 จังหวัด ๆ ละ 2 คณะ 
ๆ ละ 10 คน  ประชุม 2 ครั้ง   
(1 x 2 x 2 x 2 x 100 x 10 ) เป็นเงิน 
    2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บำท  จ ำนวน 2 จังหวัด ๆ ละ 2 
คณะ ๆ ละ 10 คน  ประชุม 2 ครั้ง   
(2 x 2 x 2 x 2 x 35 x 10 ) เป็นเงิน  
เป็นเงิน  
 
ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย
สำยผู้สอน จังหวัดละ 1 คณะ ๆ ละ 10 
คน ประชุมคณะละ 2 ครั้ง 
      1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ๆ ละ 
100 บำท จ ำนวน 2 จังหวัด ๆ ละ 1 คณะ 
ๆ ละ 10 คน  ประชุม 2 ครั้ง   
(1 x 2 x 1 x 2 x 100 x 10 ) เป็นเงิน 
    2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บำท  จ ำนวน 2 จังหวัด ๆ ละ 1 
คณะ ๆ ละ 10 คน  ประชุม 2 ครั้ง   
(2 x 2 x 1 x 2 x 35 x 10 ) เป็นเงิน  
เป็นเงิน  

  
 
 
 
 
 
 

 
8,000 

 
 

 
5,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 

2,800 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
8,000 
 
 
 
5,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000 
 
 
 
2,800 
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ที ่
ค ำชี้แจง/รำยกำร กำรใช้งบประมำณและ

ทรัพยำกร 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

 รวม  20,400  20,400 20,400 
กิจกรรม

ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุมชี้แจงกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ของโรงเรียน ตำม  
กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2561   
1. ประชุมบรรยำยให้ควำมรู้  ผู้เข้ำประชุม - 
-ผอ.โรงเรียน จ ำนวน 61 คน 
-เจ้ำหน้ำที่ โรงเรียนละ 1 คน จ ำนวน 61 
คน 
 รวม 122 คน 
       1) ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ ๆ ละ 
100 บำท 122 คน  (1 x 100 x 122 ) 
เป็นเงิน 
    2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บำท  122 คน (2 x 35 x 122) 
เป็นเงิน  
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,200 

 
 

8,540 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,200 

 
 

8,540 

 

 
รวม  20,740 

 
 20,740 20,740 

กิจกรรม
ที่ 5 

 
 

ค่ำจัดท ำคู่มือสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรทั้ง 5 กิจกรรม 10 เล่ม  

     

 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น   

 
  70,000 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.จ ำนวนเครื่องมือที่ใช้ในกำรสรรหำ 
   กำรย้ำย 

รำยงำนผล - ข้อมูลวิเครำะห์อัตรำก ำลัง 

2.ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ 
   กำรย้ำย 
3.ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่อัตรำก ำลัง 
    ของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประชุม 
    เชิงปฏิบัติกำร 

 -  ค ำสั่ง 
เอกสำรกำรด ำเนินงำน 

 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีบุคลำกรตำมเกณฑ์อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
 2. สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีบุคลำกรตำมสำขำวิชำที่ต้องกำร 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 
 

8.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
  

ปัจจัยควำมเสี่ยง   
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไม่พึงพอใจผลกำรประเมิน

และไม่เข้ำใจสำเหตุที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์  
 

          แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 -   ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรประเมินผลงำนก่อนให้เข้ำใจเกณฑ์กำรให้คะแนนอย่ำงชัดเจน 
          และให้เขียนข้อสังเกตและสำเหตุที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำและชัดเจน 
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ส่วนที่ 4 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำร 

กำรบริหำรโครงกำรและงบประมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรโครงกำรที่
ต้องมีกำรด ำเนินกำรให้เป็นระบบและมีขั้นตอนของกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน จึงได้ก ำหนดเป็นขั้นตอนและ
กระบวนกำรกำรบริหำรโครงกำร (Project initiation process) จ ำนวน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กำรเริ่มต้นโครงกำร (Project initiation) มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 ประชุมชี้แจงนโยบำย จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประธำนสหวิทยำเขต ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ประจ ำอ ำเภอ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ
และท ำควำมเข้ำใจนโยบำยกำรศึกษำ 
  1.2 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ประธำนสหวิทยำเขต ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำประจ ำ
อ ำเภอ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมกันระดมควำมคิด วิเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. วำงแผนโครงกำร (Project planning) มีข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1 แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบงำนแต่ละกลุ่มงำนเสนอโครงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนด 
  2.2 ก ำหนดปริมำณและคุณภำพของงำน เป้ำหมำยและตัวชี้วัดโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ควำมต้องกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดให้สอดคล้องและสัมพันธ์ 
กับยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2560 นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้ง
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี 2560 
 2.3 ก ำหนดทรัพยำกรที่ใช้ จ ำนวนงบประมำณท่ีใช้ แหล่งที่มำของงบประมำณโดยก ำหนด
งบประมำณในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 
ซึ่งเป็นงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลังจำกโครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9   แล้วจะมีกำรวำงแผนด ำเนินโครงกำร มี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ทีมงำน และท ำแผนโครงกำร โดยมีกำรก ำหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยต่ำงๆ 
และก ำหนดเป้ำหมำยของกิจกรรมย่อยนั้น รวมถึงกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย เวลำ และทรัพยำกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 3. กำรวิเครำะห์โครงกำร (Project analysis) และกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 
(Project feasibility study) มีข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์โครงกำรที่เสนอเพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำพิจำรณำจัดล ำดับโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสอดคล้องกับนโยบำย จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำจำกแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (ID-Plan) 
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  3.2 ศึกษำ และวิเครำะห์วัตถุประสงค์ ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ขั้นตอนกำรด ำเนิน
กิจกรรม ควำมคุ้มค่ำของงบประมำณและทรัพยำกรที่ใช้ และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  3.3 ศึกษำควำมเป็นไปได้ โดยจะมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำรของโครงกำร
ให้ประสบผลส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนบุคลำกร ด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำรเงิน 
เพ่ือปรับเปลี่ยนรำยละเอียดของโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้มำกท่ีสุด 
 4. กำรปฏิบัติกำรตำมโครงกำร (Project implementation) : กำรก ำหนดโครงสร้ำง
โครงกำร (Project structure) และกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์ของโครงกำร ดังนี้ 
  4.1 กำรปฏิบัติกำรตำมโครงกำร มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรน ำโครงกำรไป
ด ำเนินงำน เป็นกำรเชื่อมต่อตั้งแต่ผู้รับเตรียมงำน เตรียมคน แล้วน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนโครงกำร 
  4.2 กำรก ำหนดโครงสร้ำงของโครงกำร โดยกำรก ำหนดกิจกรรมหลักของโครงกำรทั้งหมด
แล้วแต่ละกิจกรรมหลักแตกย่อยเป็นกิจกรรมต่ำงๆ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีควำมเชื่อมโยงกันเป็นฐำนในกำร
ประมำณด้ำนเวลำ ค่ำใช้จ่ำยและคุณภำพงำน 
  4.3 กำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์ของโครงกำร เมื่อก ำหนดโครงสร้ำงของโครงกำร โดยมี
รำยละเอียดของกิจกรรมย่อยๆแล้ว จึงก ำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย ทั้งนี้ จะพิจำรณำมอบหมำยงำนให้
ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถควำมช ำนำญในด้ำนนั้น 
 5. กำรควบคุมโครงกำร (Project control) มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  5.1 กำรควบคุมโครงกำร จัดให้มีกำรวำงระบบควบคุมโครงกำรเป็น 2 ส่วน คือ 
       1) ควบคุมภำยใน มอบให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรควบคุมปัจจัยกำรท ำงำน ได้แก่ปัจจัย
น ำเข้ำ กระบวนกำรท ำงำน และปัจจัยน ำออก ต้องให้ได้มำตรฐำน เป็นตำมหลักสูตรกำรพัฒนำที่ก ำหนด 
       2) กำรควบคุมภำยนอก ผู้บริหำรจะเป็นผู้ให้ควำมร่วมมือกับผู้รับผิดชอบโครงกำร
ควบคุมผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด โดยผลที่ได้รับคือผู้บริหำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำเป็นตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นและสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
   
  5.2 ระบบของกำรควบคุม แบ่งเป็นระบบย่อย 3 ระบบ ได้แก่ 
    1) ควบคุมก่อนด ำเนินกำร โดยควบคุมเริ่ มตั้ งแต่บุคลำกร วัสดุ อุปกรณ์           
เงินงบประมำณ ข้อมูลข่ำวสำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ ควำมชัดเจน แนวทำงของนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดหลักสูตร 
    2) กำรควบคุมระหว่ำงด ำเนินกำร โดยควบคุมกิจกรรมหลัก ขั้นตอน และควบคุม
เวลำในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ ควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ไม่ให้เกินประมำณกำรรำยจ่ำยที่ได้ประมำณไว้ ควบคุมกำรท ำงำนของทีมงำนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กิจกรรมนั้นๆ 
    3) กำรควบคุมหลังด ำเนินกำร โดยควบคุมที่ปัจจัยน ำออก ตรวจสอบว่ ำผลกำร
พัฒนำได้เป็นไปตำมปริมำณ คุณภำพ พิจำรณำโดยกำรสังเกต สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม 
    
  5.3 สรุปขั้นตอนในกำรควบคุมโครงกำร มีกำรควบคุม 6 ขั้นตอน คือ 
    1) ศึกษำท ำควำมเข้ำใจนโยบำย ยุทธศำสตร์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมถึงควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
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    2) จัดท ำรำยละเอียดของกิจกรรมโครงกำร เพ่ือจัดท ำเป็น Word Package โดย
จัดท ำรำยละเอียดกิจกรรมหลัก จัดล ำดับกิจกรรม จัดท ำก ำหนดกำร ก ำหนดทรัพยำกร ค่ำใช้จ่ำย ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบ 
    3) จัดท ำแผนด ำเนินงำนที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรม เวลำ ค่ำใช้จ่ำย 
ผู้รับผิดชอบ 
    4) ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    5) ก ำหนดรูปแบบ และระยะเวลำในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
    6) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในรูปแบบของ PDCA 
 6. กำรยุติโครงกำร (Project termination) เป็นขั้นที่กำรด ำเนินกำรสิ้นสุดลงตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้องสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนทำงกลุ่มนโยบำย
และแผน เพ่ือน ำเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ             เขต 9 เพ่ือให้
ทรำบถึงกำรปฏิบัติงำนว่ำ ประสบควำมส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด ซึ่งถือเป็นกำรสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
โครงกำรนี้ 
 สรุปได้ว่ำ กระบวนกำรกำรบริหำรโครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
จ ำนวนทั้ง 6 ขั้นตอนที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้ จะประสบควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวในกำรด ำเนินกำรก็ตำม ขึ้นอยู่
กับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ดี กล่ำวคือกำรบริหำรงำนที่ดีจะช่วยให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน และในทำงตรงข้ำม แม้ว่ำ
โครงกำรนั้นๆ จะออกแบบไว้ดี มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคงบประมำณ และเงื่อนไขอ่ืนใดที่ส่งผลให้โครงกำร
ส ำเร็จก็ตำม แต่ถ้ำกำรบริหำรจัดกำรไม่ดีโครงกำรนั้นก็ไม่สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้ 
กำรติดตำมและกำรประเมินโครงกำร 
 1. กำรติดตำมโครงกำร (Project Monitoring) ผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 เป็นผู้เข้ำไปติดตำมงำน หำกพบว่ำผลงำนที่ออกมำไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด จะรีบแก้ไข
ปรับปรุงงำนให้กลับไปตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผน มีวิธีดังนี้ 
  1) กำรตรวจสอบงำน เป็นกระบวนกำรควบคุมคุณภำพของงำน รวมถึง วัสดุ ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร คณะท ำงำนพิจำรณำผู้ที่มีประสบกำรณ์เหมำะสม วิธีกำร ก ำหนดเวลำในกำรตรวจสอบำนว่ำด ำเนิน
ไปอย่ำงควรเป็นหรือไม่ 
  2) กำรวัดควำมก้ำวหน้ำระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำร มอบให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ก ำกับ ดูแลโครงกำรนั้น รับฟังปัญหำ แก้ปัญหำ ให้ขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนในทีมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรทุกๆคน 
  3) กำรตรวจสอบต้นทุนโครงกำร ควำมคุ้มค่ำ ควำมพึงพอใจของงบประมำณ ทั้งนี้ กำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณจะเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 2. กำรประเมินโครงกำร (Project Evaluation) เป็นกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของแผนโดย
เปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนจริง (Actual results) กับผลงำนที่คำดว่ำจะได้รับ ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำ
โครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีก ำลังด ำเนินกำรอยู่ประสบผลส ำเร็จหรือไม่                        มี
ปัญหำหรืออุปสรรคอย่ำงไรเพ่ือจะได้มีกำรปรับปรุงโครงกำรใหม่ และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เช่น 
กำรขยำยเวลำโครงกำร กำรเพ่ิมงบประมำณ หรือกำรยุติโครงกำร เป็นต้น ในส่วนนี้กลุ่มนโยบำยและแผน
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ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำรจะเป็นผู้ท ำกำรประเมินโครงกำร และน ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจสูงสุดคือผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 พิจำรณำสั่งกำรต่อไป 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมและกำรประเมินผล
โครงกำรเป็นล ำดับต้นๆ ของกำรบริหำรโครงกำร ถือว่ำเป็นนโยบำยที่ก ำหนดไว้ให้กำรติดตำมและกำร
ประเมินโครงกำรนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยมอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำร ก ำกับติดตำมและประเมินผล
โครงกำรในส่วนควำมรับผิดชอบที่ได้ก ำกับดูแลอยู่ และน ำเสนอผลกำรติดตำมและกำรประเมินผลโครงกำร
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เพ่ือรับทรำบ 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะมีกำรรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรทุก
โครงกำร เมื่อด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 เพ่ือให้รับทรำบผลกำรด ำเนินโครงกำรหำกมีข้อเสนอแนะเป็นอย่ำงไรก็ให้ปรับปรุงแก้ไข
ตำมนั้นให้เรียบร้อย ก่อนจะรวบรวมรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรจัดท ำเป็นรูปเล่มเพ่ือประชำสัมพันธ์ 
เผยแพร่สู่สำธำรณชนได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ต่อไป 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ได้ก ำหนดแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร ดังนี้ 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร……………………………………………………………………….. 

 
๑.  ชื่อโครงกำร 
 ............................................................................................................................. .............. 
๒.  สนองยุทธศำสตร ์สพม.9 ที่...................................  สพม.9 : ก้ำวพอดี สู่ 9 คุณภำพที่....................... 
๓.  สนองมำตรฐำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ข้อที่  .................................................................... 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    ............................................................................................  
กลุ่มงำน/กลุ่ม    ............................................................................................  

๕.  วัตถุประสงค ์
     ๕.๑ ......................................................................................................................... ................................... 
     ๕.๒ ................................................................................. ........................................................................... 
     ๕.๓ ............................................................................................................................. ...............................  
     ๕.๔ ................................................................................................................................. ............................ 
๖.  เป้ำหมำย 
     ๖.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
............................................................. .......................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ........................................................................... .........................................................................................  
     ๖.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................. .......................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................... 
๗.  ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ 
............................................................................................................................. ....................................... 
 ....................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 
๘.  ผลกำรด ำเนินงำน 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำร  .....................................................  ประกอบด้วยกิจกรรม จ ำนวน  ...........  
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

๑.  กิจกรรม ......................................................................   เป็นกิจกรรมเดิมที่ก ำหนดตำมแผน 
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๒. ปฎิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  หรือ  เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน 
(อ้ำงอิงบันทึกขออนุมัติ ) คือ 
............................................................................................................................. .........................
................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ......................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  
..................................................................... 

มีผู้เข้ำร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ ำนวน  ..................  คน   
2.  กิจกรรม ......................................................................  เป็นกิจกรรมเดิมที่ก ำหนดตำมแผน 

ปฎิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  หรือ  เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้ำงอิงบันทึกขอ
อนุมัติ ) คือ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  
................................................................... .. 
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ ำนวน  ..................  คน   

3. กิจกรรม .......................................................................   เป็นกิจกรรมเดิมที่ก ำหนดตำมแผน 
ปฎิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  หรือ  เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้ำงอิงบันทึกขอ
อนุมัติ ) คือ 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................ ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ ำนวน  ..................  คน   

4. กิจกรรม .......................................................................   เป็นกิจกรรมเดิมที่ก ำหนดตำมแผน 
ปฎิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  หรือ  เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้ำงอิงบันทึกขอ
อนุมัติ ) คือ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  .........................................................................  ณ  
..................................................................... 
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ ำนวน  ..................  คน  ฯลฯ 
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๙.  กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำยนอก / ชุมชน 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำร ............................................................. ได้มีบุคคล , หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน , 
หน่วยงำนภำยนอกและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. ......................................................................................................................................................  
๒. ............................................................................................................................. ......................... 
๓. ............................................................................................................................. ......................... 
๔. .................................................................................... .................................................................. 
๕. ............................................................................................................................. .........................  

๑๐.  ผลส ำเร็จของโครงกำร 
 
       ๑๐.๑ ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ร้อยละของผลส ำเร็จ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.   
5.   

       
       ๑๐.๒  สรุปผลส ำเร็จของโครงกำร 

ผลส ำเร็จของโครงกำรโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  .................. 
ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรโดยรวม  มีค่ำเฉลี่ย   .................. 

       อยู่ในระดับ  .................. 
เกณฑ์กำรสรุปผลค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉลี่ย  ......................... หมำยถึง ระดับ ............ 
ค่ำเฉลี่ย  ......................... หมำยถึง ระดับ ............ 
ค่ำเฉลี่ย  ......................... หมำยถึง ระดับ ............ 
ค่ำเฉลี่ย  ......................... หมำยถึง ระดับ ............ 
ค่ำเฉลี่ย  ......................... หมำยถึง ระดับ ............ 

 
๑๑.  งบประมำณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมำณ จ ำนวน........................................บำท 

(  ) เงินประมำณสนับสนุนจำก สพม.9  จ ำนวน .........................บำท 
(  ) เงินระดมทรัพยำกร 
(  ) เงินสนับสนุนจำก สพฐ. จ ำนวน.....................................บำท 
(  ) เงินอื่นๆ  
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        ๑๑.๒ กำรใช้งบประมำณ 
  ๑. งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ ..........................................  บำท 
  ๒. งบประมำณท่ีใช้ไป  ..........................................  บำท 
  ๓. งบประมำณคงเหลือ  ..........................................  บำท 
 
๑๒.  สรุปในภำพรวม 

จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ....................................................................................  มีข้อค้นพบ  
ในกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงกำร 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ......................... 
จุดควรพัฒนำของโครงกำร 
............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ......................... 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำโครงกำร 
......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ......................... 

 
 
                 ลงชื่อ.............................................................. ...ผู้รำยงำน  
            (................................................................) 
                                                    วันที่................เดือน...................พ.ศ.2561 
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กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
 ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส ำคัญหลำยประกำร อำทิ ควำมชัดเจนของแผน โครงกำร กำรเข้ำใจ ควำมตระหนักถึงภำรกิจและ
ควำมรับผิดชอบร่วมกันของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระบบกำรบริหำรจัดกำร ระบบกำรจัดสรร
งบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพ ระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. จัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรน ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เพ่ือ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยเน้นตอบสนองนโยบำยให้ครอบคลุมทุกภำรกิจตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 2. ควำมเชื่อมโยงทุกระดับและทุกหน่วยงำนจะต้องจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำประจ ำปีให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยและจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ทั้งนี้รวมทั้งกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่ครอบคลุมมิติ
ต่ำงๆ ตำมตัวชี้วัด กพร. ก ำหนดด้วย 
 3.แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรมตำมแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จึงก ำหนดแนวทำงเพ่ือให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ใช้เป็น
แนวทำงในกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลดังนี้ 
  3.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัดในแต่
ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด อันน ำไปสู่กำรทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 
  3.2 กำรประเมินผลระยะครึ่งปี เป็นกำรประเมินผลในช่วงกลำงปี เพ่ือทบทวนผล
ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หรือปรับเปลี่ยนแผนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีให้มีควำมเหมำะสม 
  3.3 กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ เป็นกำรประมวลผลแผนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปี เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติกำรตำมแผนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลำ 1 ปี 
 4. กำรจัดท ำรำยงำนผลประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 และ
สถำนศึกษำในสังกัดจะต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของตนเพ่ือเผยแพร่และแสดงให้เห็นถึงสำรสนเทศเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัดในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
กลไกกำรบริหำรจัดกำร 
 เพ่ือให้ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เป็นไปตำมแผนพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 2561 และเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ต้องเร่งรัดและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มงำนและสถำนศึกษำในด้ำนบริหำรงำนทั่วไป บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนงบประมำณ และบริหำรงำน
วิชำกำร 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เสริมสร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมจำก
เครือข่ำยกำรปฏิบัติงำน ทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำรวมถึงภำคเอกชน 



131 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  สพม.9   131 

 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับครู อำจำรย์ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไป รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ต้องส่งเสริม พัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
สถำนศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับบริบททั่วไปของสถำนศึกษำ ปัจจัยหลักทำงกำร
บริหำรและสภำพข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ต้องพัฒนำระบบงำนให้เกื้อหนุน ส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 6. กลุ่มงำน และสถำนศึกษำต้องจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำป ระจ ำปี
งบประมำณให้สอดรับกับนโยบำย กลยุทธ์ และจุดเน้นของหน่วยงำนต้นสังกัดโดยบรรจุรำยละเอียดโครงกำร
และงบประมำณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บนพ้ืนฐำนของระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตำมบริบท และสภำพ
ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดต้องพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร และน ำมำใช้เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญ เพ่ือพัฒนำหำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็มศักยภำพ 
 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จะต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งศูนย์เครือข่ำย
ข้อมูล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่เป็นระบบเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันและเชื่อมโยงทั้งในระดับ
สถำนศึกษำ ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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