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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมาย 
 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย 
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
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คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณา
การทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) 
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน 
ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือ
ส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต                 
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่งต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                     
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน                  
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ร่วมกัน มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล                   
มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม                
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลัก                 
นิติธรรม 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  สําหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศ
ไทย ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ 
      1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก 
มิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืน และเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข 
และอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับ 
คนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
     3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจําชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
     4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 
ปี มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อย 
ลงมาควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
     5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
     6) ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
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     วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
     3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง             
ของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
     4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสนับสนุน             
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
     5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางาน               
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
     6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
     7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิ ภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนําและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ    
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
     เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทัน 
สถานการณ์มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
        2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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        3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการมรีะบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิม ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
        4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
             สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือ
ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  
ได้นําไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 
แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สําคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ และของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็น 
พลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
             วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
             2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก 
สามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 

           ยุทธศาสตร์ 
          1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
           2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 
           3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
           5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ปัจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ 
             การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีกําหนดไว้ใน 
แผนการศึกษาแห่งชาติ จะประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุง
มาตรการ เป้าหมายความสําเร็จ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดําเนินการ ดังนี้ 
             1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาสังคม 
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุก
ระดับ 
             2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การดําเนินงานของแผนฯ ของ 
ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการและ 
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ของการจัด
การศึกษา มีคณะกรรมการกํากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณ
เป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
             3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัด การศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
             4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการ 
ศึกษาของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปี ให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนา
ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การ
ดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการ
พัฒนากําลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาท่ีกําหนด 
             5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจาก
ส่วนกลางระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงาน
บุคคลในแต่ละระดับ ให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
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  6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน
ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงิน เพ่ือการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
รัฐบาล 
 
4. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

วิสัยทัศน์ 
           ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติ และเทียบเท่าระดับสากล 
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา 

ประเทศ 
4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์รวม 
          1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงเสมอภาค 
          3. กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่องความต้องการของประเทศ 
          4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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          5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เป้าหมาย 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ 
สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 
 1. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 

2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ 
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 แนวทางการพัฒนา  
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด 
งานและการพัฒนาประเทศ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
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 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ 
มีทักษะที่จะเป็นในศตวรรษท่ี  21 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จะเป็นในศตวรรษที่ 21  
และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
 3. พัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา 

 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาคและเหมาะสมกับช่วงวัย 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัยสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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5.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ                   
จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ                              
พ.ศ. 2564 -2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม              
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กหตกหล่นและเด็กออกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ                  
ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ               
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้อง  
ต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน                
การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
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  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก                 
ที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการ             
การเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน                   
การจัดการเรียนการสอนตามหลักฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง                      
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก                  
ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีมใคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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6. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
 
วิสัยทัศน์  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1  เป็นองค์กรขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ  ครูปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน สร้างสรรค์พ้ืนที่การเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี  21  
พันธกิจ 
  1. พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี  
    2. พัฒนาครูเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ และสร้างสรรค์พ้ืนที่การเรียนรู้ 
  3. พัฒนาผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการและเป็นครูของครู 
  4. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่เน้นกระบวนการเรียน 
การสอน และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  5. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่มีมาตรฐาน   
เป้าประสงค์  
   1. ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ  
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ (Teacher Quality) : ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์  

3. ผู้บริหารคุณภาพ (Administer Quality) : ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร 
สถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการและเป็นครูของครู  
   4. สถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) : สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเชิง
ระบบเน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น  
  5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) : สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการให้บริการ  
ค่านิยมหลัก 5 Excellent  
  Excellent Moral  -  มีคุณธรรมที่เป็นเลิศ 
  Excellent Wisdom  -  มีปัญญาที่เป็นเลิศ  
  Excellent Public mind  -  มีจิตสาธารณะที่เป็นเลิศ  
  Excellent Collaboration -  มีส่วนร่วมที่เป็นเลิศ 
  Excellent Organization  -  เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ  
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จุดเน้น   
   1. เด็กระดับปฐมวัยได้รับการเสริมภาษาและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดี 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 
   3. ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน 
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และ                          
จิตสาธารณะ 
  5. ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
  6. ครูมีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  7. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  8. 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ    
  9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มี

ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ด้านการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
   และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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ข้อมูลพื้นฐาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. ท่ีตั้ง 
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 50 ถนนอิสาณ    
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์   
อำเภอลำปลายมาศ  อำเภอชำนิ  และอำเภอบ้านด่าน 

2. อาณาเขต   
         ทิศเหนือ         ติดต่อกับอำเภอคูเมือง  และอำเภอสตึก 
         ทิศใต้         ติดต่อกับอำเภอพลับพลาชัย  อำเภอประโคนชัย และอำเภอนางรอง 
         ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอห้วยราช และอำเภอกระสัง 
         ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอำเภอหนองก่ี  อำเภอหนองหงส์ และจังหวัดนครราชสีมา 
                                        (อำเภอห้วยแถลง และอำเภอชุมพวง) 

3. การติดต่อสื่อสาร  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เน้นการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเว็บไซท์หลักคือ www.brm1.go.th             
สำหรับเบอร์โทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อ มีดังนี้ 
  - หน้าห้องผู้อำนวยการ      0 4461 1013   
  - กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     0 4461 3035     
  - กลุ่มนโยบายและแผน     0 4461 3540     
            - กลุ่มอำนวยการ      0 4461 1402       
            - กลุ่มบริหารงานบุคคล     0 4461 3034                                               
            - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    0 4461 2001  
            - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 4461 3943     
  - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   0 4461 3034 
  - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) 

- หน่วยตรวจสอบภายใน      0 4461 1994 
- กลุ่มกฎหมายและคดี     -    

       - โทรสาร      0 4462 0277 
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4. การแบ่งส่วนราชการ 
      4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 จัดตั้งตามมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
ตามมาตรา 34 (1) และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  การแบ่งส่วนราชการภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  รวมทั้งตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 185 เขต    
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประกอบไปด้วย อำเภอ 4 อำเภอ 
คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  อำเภอลำปลายมาศ  อำเภอชำนิ  อำเภอบ้านด่าน แบ่งส่วนราชการตาม
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้  
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

 
 

 

 

 

 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 

     4.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1  กำหนดให้มีส่วน 
ราชการการบริหารจัดการศึกษา โดยแบ่งพ้ืนที่การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็นเขตพัฒนา
การศึกษา   ให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเดียวกันรวมกันเป็นเขตบริหารการศึกษาร่วมกัน    
เขตพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 มีจำนวน  4  เขต  ดังต่อไปนี้ 
      1) เขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์  มีจำนวน  8  กลุ่มโรงเรียน   จำนวน  95 โรงเรียน 
      2) เขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ มีจำนวน  8  กลุ่มโรงเรียน   จำนวน  74  โรงเรียน 
      3) เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ         มีจำนวน  2  กลุ่มโรงเรียน   จำนวน 17  โรงเรียน 
      4) เขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน      มีจำนวน  2  กลุม่โรงเรียน   จำนวน  16  โรงเรียน 

ผอ.กลุ่ม

อำนวยการ 

 

ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

 

ผอ.กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และ

ประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

 

 

ผอ.กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

 

ผอ.กลุ่มบริหารงาน    

การเงินและ

สินทรัพย์ 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผอ.กลุ่ม

กฎหมาย

และคดี 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผอ.กลุ่มนโยบาย

และแผน 

 

ผอ.กลุ่ม

พัฒนาครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

 

ผอ.กลุ่ม
ส่งเสรมิ
การศกึษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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      การบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาการศึกษา  มีคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนา
การศึกษา ประกอบด้วย  ประธานเขตพัฒนาการศึกษา เป็นประธานกรรมการ   ประธานกลุ่มโรงเรียน
ในเขตพัฒนาการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสถานศึกษาในเขตพัฒนา
การศึกษาเป็นกรรมการ และให้ศึกษานิเทศก์หนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

      เขตพัฒนาการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     1. กำหนดนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนา 

การศึกษา 
                2. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
การศึกษา 
                3. กำกับ ดูแล ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป 
      4. เสนอแนะแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา ต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 
      5. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและชุมชน 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา 
      6. แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานในการปฏิบัติงานของเขตพัฒนาการศึกษา 
      7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 มอบหมาย 
                                               โครงสร้างการบริหารเขต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เขตพัฒนาการศึกษา 
ลำปลายมาศ 

กลุ่มโรงเรียน 
(8) 

เขตพัฒนาการศึกษา 
บ้านด่าน 

 

เขตพัฒนาการศึกษา 
เมืองบุรีรัมย์  

กลุ่มโรงเรียน 
(2) 

) 

เขตพัฒนาการศึกษา 
ชำน ิ

 

กลุ่มโรงเรียน 
(2) 

 

กลุ่มโรงเรียน 
(8) 

 

โรงเรียน 
(16) 

โรงเรียน 
(95) 

โรงเรียน 
(17) 

โรงเรียน 
(74) 

แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา 
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5. อำนาจหน้าที่ 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 6   
แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 พ.ศ. 2546  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
       1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 
       2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
       3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
       4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
       6. ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
อ่ืนที่จัดรูปแบบหลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
      11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    
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6. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
   1. นายฉลาด  สาโยธา            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                    บุรีรัมย์ เขต 1 
   2. นายมานพ  คงเสนา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                                    บุรีรัมย์ เขต 1 
   3. นายโพชัน  ขุนาพรม             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                                     บุรีรัมย์ เขต 1 
   4. นายประสิทธิ์  พิเศษ             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                                     บุรีรัมย์ เขต 1              

7. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
    1. นางสุวชิา  ทรงประโคน          ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
    2. นางสาวแววตา  วงศ์พิพัฒน์ชัย       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
    3. นางสุธีรา  ปรัชสกุลชัย          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
    4. นางฉวีวรรณ  ศรีสุข          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    5. นางสาวดำรงค์  ทำผ้า          ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
    6. นายไชยสิทธิ์  พวงศร ี          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                                                   การจัดการศึกษา  
     7. นางอนันตยา  พิมพ์ภู          ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ 
                                                   บุคลากรทางการศึกษา 
     8. นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์          นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่   
                                                   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     9. นางเรวดี  บัณฑิต           นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 
                                                   กฎหมายและคด ี
    10.นายภัทรพล  ชุมสาย          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่  
                                                   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   
                                                   เทคโนโลยสีารสนเทศและการศึกษา 

  8. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่      
     การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1       
     1. นายฉลาด  สาโยธา  ประธานกรรมการ 
     2. นายสุริยันต์  คะเณวัน  กรรมการและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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     3. นายสิรภพ  ปราบริปูตลุง          กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
     4. นายประสิทธิ์  พิเศษ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 
     5. นายประสงค์  เหลาฉลาด          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
     6. นายชาติชาย  วงศ์คำ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     7. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
     8. นายทองดี  อาจทวีกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     9. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี   กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
1. ข้อมูลด้านปริมาณ 
    1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตารางที่ 1 แสดงจำนวนพื้นที่ประชากร องค์กร หมู่บ้าน และครัวเรือน จังหวัดบุรีรัมย์ (ทุกกลุ่มอายุ) 

ที ่ อำเภอ 
เนื้อท่ี 

(ต.ร.กม.) 

ระยะทางจาก 

อำเภอถึง
จังหวัด 

จำนวน 

เทศบาล 

จำนวนองค์การ 

บริหารส่วน
ตำบล 

จำนวน
ตำบล 

จำนวน 

หมู่บ้าน 

1 เมืองบุรีรัมย์ 718.20 1 6 13 19 323 

2 ลำปลายมาศ 802.50 32 2 15 16 216 

3 ชำนิ 242.00 70 2 4 6 63 

4 บ้านด่าน 159.10 18 2 2 4 59 

รวม 1,921.80 
 

12 34 45 661 

ที่มา :  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2564 

  1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
      1.2.1  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครูและอัตราส่วน ห้องเรียน : นักเรียน  
                        ปีการศึกษา 2564 

 ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน จำแนกรายอำเภอ 

ที ่    อำเภอ 
จำนวน 
  รร. 

ระดับการศึกษา 
     รวม นร.ทุกระดับ 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  นร ห้อง ห้อง:นร    นร ห้อง ห้อง:นร   นร ห้อง ห้อง:นร นักเรียน ห้อง ห้อง:นักเรียน 

1 เมืองบุรีรัมย ์   94 2,999 226 1 : 13 11,226 651 1 :17 2,346 107 1 : 22 16,606 984      1:17 
2 ลำปลายมาศ   74 2,065 186 1 : 11 6,458 481 1 : 13 1,222 67 1 : 18 9,745 730      1:13 
3 ชำน ิ   17 614 39 1 : 16 2,076 124 1 : 17 522 28 1 : 19 3,212 191      1:17 
4 บ้านด่าน   16 499 37 1 : 13 1,719 105 1 : 16 343 21 1 : 16 2,561 163      1:16 

รวม  201 6,177 484 1 : 13 21,514 1,361 1 : 16 4,433 223 1 : 20 32,124 2,068      1:16 

 
ที่มา :  ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center : DMC)  
          ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 
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1.2.2  ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน  
 ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
  จำนวน 
 ห้องเรียน 

    จำนวน 
    นักเรียน 

อัตราส่วน 
ห้องเรียน : นักเรียน 

อนุบาลปีที่ 1  56 582 1 : 10 
อนุบาลปีที่ 2  212 2,648 1 : 14 
อนุบาลปีที่ 3 216 2,947 1 : 14 
รวมก่อนประถม 484 6,177 1 : 14 
ประถมศึกษาปีที่ 1 228 3,285 1 : 15 
ประถมศึกษาปีที่ 2 224 3,371 1 : 16 
ประถมศึกษาปีที่ 3 230 3,696 1 : 16 
ประถมศึกษาปีที่ 4 229 3,864 1 : 16 
ประถมศึกษาปีที่ 5 226 3,617 1 : 16 
ประถมศึกษาปีที่ 6 224 3,681 1 : 16 
รวมประถมศึกษา 1,361 21,514 1 : 16 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 74 1,524 1 : 20 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 74 1,508 1 : 19 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 75 1,401 1 : 19 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 223 4,433 1 : 19 
รวมทั้งสิ้น 2,068 32,124 1 : 16 

 
ที่มา :  ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center : DMC)  
          ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 
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1.2.3  จำนวนนักเรียนในสังกัด  
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครูและอัตราส่วน ห้อง : นักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

ที่มา : ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center : DMC)  
         ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 
 

1.2.4  จำนวนบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา จำแนกตามตำแหน่งและระดับ 

ที่ ตำแหน่ง 

บุคลากรภายในเขตพืน้ที่การศึกษา 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
ศึกษา 
นิเทศก ์

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ครูช่วย
ราชการ/
บุคลากร 

ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 ผู้บริหาร 4       
2 กลุ่มอำนวยการ   5  12 1  
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล   7  1   
4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ   2     
5 กลุ่มนโยบายและแผน   6 1 1   
6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   4  3   
7 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  13 2     
8 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ   10  1   
9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   1  1   
10 กลุ่มกฎหมายและคด ี   1     
11 หน่วยตรวจสอบภายใน   3     

รวม 4 13 41 1 19 1   
  ที่มา : ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 

ที่     อำเภอ 
  จำนวน 
สถานศึกษา 

โรงเรียน 
ขยาย 
โอกาส 

            ขนาดโรงเรียน จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้องเรียน 

   รวม 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ    
  1 เมืองบุรีรัมย์ 95 31 42 49 3 1 16,766 992 1 : 17 
  2 ลำปลายมาศ 74 19 50 23 1 0 10,015 725 1 : 14 
  3 ชำน ิ 17 7 4 13 0 0 3,327 195 1 : 17 
  4 บ้านด่าน 16 7 7 8 1 0 2,625 163  1 : 16 

รวม 202 64 103 93 5 1 32,733 2,075  1 : 16 
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1.2.5 จำนวนบุคลากร 
ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนบุคลากร  จำแนกตามประเภท 

ที ่ ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) 

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ผู้อำนวยการกลุ่ม 8 
4 ศึกษานิเทศก์ 12 
5 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 38 
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 189 
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 18 
8 ข้าราชการครูสายผู้สอน 1796 
9 พนักงานราชการ 105 
10 ครูอัตราจ้าง  29 
11 ครุอัตราจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) 148 
12 ลูกจ้างประจำ 56 
13 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน นักการภารโรง 82 
14 ธุรการโรงเรียน 185 

รวม      2,670 

2. ข้อมูลด้านคุณภาพ 
              2.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)   
ปีการศึกษา 2563    

          2.1.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ความสามารถด้านภาษา 47.46 47.17 -0.29 
ความสามารถด้านคำนวณ 40.47 39.24 -1.23 

รวม 43.97 43.21 -0.76 
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ที่มา : สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 
        ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

ตารางท่ี 9  แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้       จงัหวัดบุรีรัมย ์   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ความสามารถด้านภาษา 48.39 47.17 -1.22 
ความสามารถด้านคำนวณ 41.59 39.24 -2.35 

รวม 44.99 43.21 -1.78 
 

ที่มา : สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 
        ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียนปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2563  ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ความสามารถด้านภาษา 46.00         47.76 +1.76 
ความสามารถด้านคำนวณ 45.64         41.30 -4.34 

รวม 45.82        44.53 -1.29 
 

ที่มา : สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 
        ปีการศึกษา  2562– 2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
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2.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 (O-NET) 
ตารางท่ี 11 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2561– 2563 (O-NET) 

วิชา 
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2561  2562  2563 ค่าเฉลี่ย 3 ปี 2561 2562 2563    ค่าเฉลี่ย 3 ปี 
ภาษาไทย 53.30 46.88 53.64 51.27 47.53 48.57 46.96     47.69 
คณิตศาสตร์ 32.42 30.29 27.00 29.90 24.41 20.99 21.07     22.16 
วิทยาศาสตร์ 37.66 32.91 36.02 35.53 32.69 28.14 26.97     29.27 
ภาษาอังกฤษ 33.39 29.29 36.17 32.95 25.63 27.69 27.49     26.94 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 39.19 34.84 38.21 37.41 32.57 31.35 30.62     31.52 

 
ที่มา : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของ สทศ.      

2.1.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับ 
ประเทศ ปีการศึกษา 2563 (O-NET) 

ตารางท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพ้ืนที่ 
               การศึกษากับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 (O-NET) 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน 

 ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.บร.1) 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 56.20               53.64 

คณิตศาสตร์ 29.99               27.00 
วิทยาศาสตร์ 38.78               36.02 
ภาษาอังกฤษ 43.55               36.17 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ (ป.6) 42.13   38.21 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย 54.29               46.96 

คณิตศาสตร์ 25.46               21.07 
วิทยาศาสตร์ 29.89               26.97 
ภาษาอังกฤษ 34.38               27.49 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ (ม.3) 36.01  30.62 
 
ที่มา0 : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของ สทศ. 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS ซึ่งกำหนดปัจจัยแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจัยภายใน ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
1.1 จุดแข็ง (Strengths) 

1.1.1 สพฐ. มีการกำหนดนโยบายและจุดเน้นที่ชัดเจน 
1.1.2 จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
1.1.3 มีการแบ่งงานเป็นกลุ่ม มีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เป็นผู้ควบคุม 

กำกับติดตาม การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
1.1.4 เขตพ้ืนที่การศึกษาให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง 

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
1.1.5 บุคลากร มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
1.1.6 ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่  

มีจิตอาสา 
1.1.7 ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.1.8 การบริหารงบประมาณ การเงิน เป็นไปตามระเบียบ โดยยึดหลัก 

ความประหยัด ความคุ้มค่า และมีความคล่องตัว 
1.1.9 เขตพ้ืนที่การศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่สื่อวัสดุ 

อุปกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.1.10 ใช้ระบบบริหารจัดการการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ 

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน 
1.1.11 เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้สื่อสังคมและเทคโนโลยีในการประสานงาน 

ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียน 
  1.1.12 มีเครือข่าย ก.ต.ป.น. อ.ก.ต.ป.น.  ผู้อำนวยการเขตพัฒนาการศึกษา/กลุ่ม
โรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม คุณภาพการศึกษา 
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1.1.13 ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภาครัฐ 

(ITA) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดี สูงมาก และมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับดีเยี่ยม 
  1.1.14 มีรูปแบบการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  1.1.15 มีเป้าหมายในการบริหารการจัดการศึกษาชัดเจน มีแผนงาน/โครงการ
ตอบสนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ทุกด้าน 

1.1.16 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ พร้อมมีจะปฏิบัติหน้าที่ 
  1.1.17 มีระบบการติดต่องานราชการด้วยระบบไอทีที่รวดเร็ว 
  1.1.18 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  1.1.19 ทำงานเป็นทีม 
  1.1.20 การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้อง 
  1.1.21 มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาที่ชัดเจน มีการบริหารจัด
การศึกษาด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 
  1.1.22 ด้านอาคารสถานที่ มีความพร้อม 
  1.1.23 มีระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน 
  1.1.24 ความพร้อมของสื่อเทคโนโลยี และระบบการติดต่อสื่อสาร 
  1.1.25 มีการจัดระบบ โครงสร้างการบริหารงานแบ่งงานรับผิดชอบชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน แต่ละฝ่ายงานมีการให้บริการดี 
  1.1.26 การทำงานอย่างเป็นระบบ 
  1.1.27 การบริหารงานรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
  1.1.28 การบริหารจัดการดีเยี่ยม ในการดูแลลูกจ้าง 

     1.2 จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1.2.1 เขตพ้ืนที่การศึกษาขาดการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
1.2.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ  

ม.3 ต่ำกว่าเป้าหมาย  
1.2.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1.2.4 เขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่มีผู้บริหาร 

สถานศึกษาจำนวนมาก 
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  1.2.5 คุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  
  1.2.6 เขตพ้ืนที่การศึกษามีการนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย      

1.2.7 เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน 
1.2.8 เขตพ้ืนที่การศึกษาขาดบุคลากรตามเกณฑ์อัตรากำลัง 
1.2.9 เขตพ้ืนที่การศึกษาเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน 

การปฏิบัติงาน 
1.2.10 ข้อมูลสารสนเทศของเขตไม่เป็นปัจจุบัน 
1.2.11 มีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารเงินงบประมาณสนับสนุน 

การจัดการศึกษา แต่โครงการจะถูกตัดออกไป เพราะไม่มีเงินงบประมาณ 
  1.2.12 การเปลี่ยนผู้บริหารการศึกษา ทำให้การพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่องใน
สำนักงานเขต 
  1.2.13 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในสำนักงานเขตในแต่ละงาน/ฝ่าย ไม่เอ้ือต่อกัน ทำ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ซ้ำซ้อน 
  1.2.14 ขาดงบประมาณสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

2.1 โอกาส (Opportunities) 

2.1.1 มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  

วัฒนธรรมไทย-เขมร ประเพณีกวนข้าวทิพย์   ประเพณีตักบาตรเทโวขึ้นเขากระโดง กีฬา วิ่งมาราธอน 
นกกระเรียนไทยขึ้นเขาพนมรุ้ง และประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นต้น 

2.1.2 มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน    

2.1.3 มีระบบการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์  อีเมล  ไลน์ 

เฟสบุ๊ค และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นต้น     
2.1.4 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
2.1.5 เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา   

  2.1.6 มีเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง  
2.1.7 มีหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทั้งด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
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  2.1.8 มีเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ได้

รวดเร็ว                        
  2.1.9 มีการแข่งขันการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสร้างทางเลือกในการใช้
บริการ   

2.1.10 มีแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่เอ้ือต่อการสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 

2.1.11 รัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ  

2.1.12 รัฐบาลมีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาที่ชัดเจน 
2.1.13 นโยบายรัฐบาลมีส่วนผลักดัน ให้มีการปฏิบัติงานมีความชัดเจน รวดเร็ว 

และเป็นรูปธรรม 
2.1.14 รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา เช่น โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี  
2.1.15 รัฐบาลเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน จัดการศึกษา ทำให้เด็กได้รับ 

การศึกษาตามความต้องการได้มากข้ึน  
   2.1.16 หน่วยงานภาครัฐทุกระดับในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การส่งเสริมสนับสนุน       

ในการจัดการศึกษา  

2.2 อุปสรรค (Threats) 
  2.2.1 การอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ของผู้ปกครองส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ 

ของนักเรียน    

2.2.2 เด็กมีสภาพครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง และหรือไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา      
2.2.3 สภาพสังคมมีปัญหาด้านสุขภาพส่งผลต่อสุขอนามัยในชุมชน   
2.2.4 สภาพสังคมมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหา 

ด้านยาเสพติด    
2.2.5 ค่านิยมของผู้ปกครองต้องการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในสถานศึกษา 

ที่มีชื่อเสียง      
2.2.6 การควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 
2.2.7 มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้การใช้ IT มีมาตรฐาน 

ที่แตกต่างกัน 
2.2.8 ความปลอดภัยในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคล 
2.2.9 ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ 
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2.2.10 ปัญหาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้ของประชาชนและผู้ปกครอง 

2.2.11 งานนโยบาย ซ้ำซ้อน ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันเวลา ขาดความเชื่อมโยง 
และความต่อเนื่อง 

2.2.12 ข้อจำกัดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของท้องถิ่นไม่เอ้ือต่อ 

การจัดการศึกษา การปฏิบัติไม่สอดคล้อง 
2.2.13 การปรับโครงสร้างของกระทรวง ศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง  

ทำให้การปฏิบัติงานซับซ้อน เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  
2.2.14 การปรับเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งผลให้ระบบการจัด 

การศึกษา  นโยบายขาดความต่อเนื่องทำให้เป็นอุปสรรคในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ   
2.2.15 นโยบายการคืนอัตราผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้บริหารโรงเรียน 

เมื่อเกษียณอายุราชการทำให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีคุณภาพ                 
2.2.16 โครงสร้างการบริหารด้านการศึกษาไม่สอดคล้องกัน    
2.2.17 มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมีน้อย  ควรส่งเสริมให้มีความรู้ 

ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติหน้ที่ส่งผลให้งานทุก ๆ ด้าน สำเร็จอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
  2.2.18 ควรพัฒนาบุคลากรในเขตเก่ียวกับการบริการให้มากที่สุด 
 
เป้าหมาย  จุดเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน

พ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะใน

การใช้เทคโนโลยี 
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 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ

ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับ 

ชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือ

การเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ 

เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อน

คุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ

ทำงาน  โดยกระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิง 

บูรณาการ มรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล

อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ชือ่โครงการ     : สร้างความเชื่อม่ัน สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพ่ือความปลอดภัยในสถานศึกษา  

กลุ่ม/หน่วย     : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    : นางบุศยรินทร์  อาณาเขต และ คณะ 
เบอร์โทรศัพท ์ : 0902728029    e-mail :  pula2418@gmail.com 
 
ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จะเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น   
กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 
สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ัดแนวทางใน
การปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติการ
เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 6 ขั้นตอน คือ 1) สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมก่อนเปิด 
ภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส  

mailto:pula2418@gmail.com
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ร้อยละ 85 ขึ้นไป 3) นักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด(พ้ืนที่สีแดงเข้ม) 4) สถานศึกษานำผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอต่อ ที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เปิดภาคเรียน และนำผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รายงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพ่ือนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียนได้ 5) 
สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดให้เปิดเรียนได้ ให้สถานศึกษาปฏิบัติตาม
มาตรการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเน้น 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 
และ 7 มาตรการเข้มงวด อย่างเคร่งครัด 6) สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรยีนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 ตระหนักและเห็นความสำคัญ 
จึงได้จัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพ่ือความปลอดภัยในสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ใน 

แนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

          2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
       3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต (Output) 
                  3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในแนว
ทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ร้อยละ 100 
                 3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้อยละ 100 
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             3.2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
              3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในแนว

ทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

              3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           

4. แนวทางการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค
2564 

ม.ค- มี.ค 
2565 

เม.ย - มิ.ย 
2565 

ก.ค - ก.ย 
2565 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมเปิด 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

    

2. นิเทศ ติดตาม     
3. สรุปรายงานผล     
 

5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน  89,500  บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง 
แนวดำเนินการสร้างความเชื่อมั่น  
สานสัมพันธ์ ไว้วางใจเพ่ือความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 39,060   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
คณะกรรมการดำเนินงาน  
 

 6,300   
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กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ
คณะกรรมการดำเนินงาน 

 21,600   

- ค่าป้ายไวนิล (6 ป้าย)   10,340  
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ส่วนกลาง 

 5,000   

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
ศึกษานิเทศก์ 

 7,200   

- ค่าสถานที่     
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม     
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผล     
รวม  79,160 10,340  
รวมทั้งสิ้น 89,500  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที ่ 
 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โรงเรียนลำปลายมาศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ โรงเรียนอนุบาลบ้าน
ด่าน และโรงเรียนบัวหลวงวิทยา 

7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการเตรียม
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

แบบประเมิน 

2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษามีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

แบบรายงานโครงการ 
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ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 
 การวัดประเมินผลที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID19)    
 

 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          8.1  ผู้บรหิารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในแนว 
ทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 

8.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 201 โรง สามารถเปิดเรียน On-site ได ้
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ชื่อโครงการ    :  ส่งเสริมเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ 
กลุ่ม/หน่วย        :  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ       :  1.นางนวลอนงค์  ชูใส  2. นางจุติมาพร  เชียงกา  3. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว 
เบอร์โทร           :  0910624058    e-mail :  naunnaun5406@gmail.com 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จะเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น  
กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
      เนื่องจากว่า วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยได้รับการกล่อมเกลาจากคำสอนของ
พระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกล่าวได้ว่าวิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรม
ของชาวไทย ส่วนใหญ่ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีทั่วโลกตระหนักและ
ให้ การยอมรับพุทธธรรมเป็นความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริง 
และฝึกฝนให้ศาสนิกชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่ระดับ การดำเนินชีวิต
ของคนทัว่ไปในคือ การกิน การอยู่ การดู การฟังจนถึงระดับการดำเนินชีวิต ของนักบวช   ผู้มุ่งมีชีวิต
ที่บริสุทธิ์และในทุกระดับยังผลให้ศาสนิกชนมีความสุขพร้อม ๆ กับช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมี
ความสุขพร้อมกันไป ในปัจจุบันวิทยาการเทคโนโลยีและการสื่อสารเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนทั่วไป ก่อให้เกิดความสับสนในการรับและเลือกใช้
ค่านิยม ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้มีบทบาท เพียงแค่อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตและการ

mailto:naunnaun5406@gmail.com
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สื่อสารในสังคมเท่านั้น แต่ยังเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มุมมอง วิธีคิด ทัศนคติ
ค่านิยมทางสังคม และวัฒนธรรม ของผู้ใช้อีกด้วย ทำให้เด็กในยุคดิจิทัลจึงมีมุมมองความคิดที่แตกต่าง
ออกกันไปคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ได้มอบหมายให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกท้ังรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
             จากความสำคัญของนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและความสำคัญของพุทธ 
ศาสนาที่จำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน หัวใจสำคัญของการศึกษาคือ 
“การเรียนรู้ของผู้เรียน” ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จจึงมีความ จำเป็นต้อง “ปฏิรูป
การเรียนรู้” ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบสำคัญ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ 1) ครูผู้สอน 2) หลักสูตร 3) การเรียนการสอน และ 4) การวัด และประเมินผล องค์ประกอบ
ทั้ง 4 ประการดังกล่าวจะสนับสนุน และเอ้ือให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดสมรรถนะ
สำคัญสามารถใช้ได้ในชีวิตจริง (สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  2562) 
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และ
การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบันระบบโครงสร้างของ
สังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็น ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวิถี
พุทธเป็นโครงการที่เน้นนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือ ประยุกต์ในการบริหารและการ
พัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นการพัฒนาตามหลัก ไตรสิกขาอย่างบูรณาการ เป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น ความสำคัญท้ังความรู้และคุณธรรมซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กล่าวไว้ ว่าการศึกษาจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น
ต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนให้เกิดความรู้คู่ คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบของพุทธธรรม มาประยุกต์ในระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็น สังคมมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาได้
กำหนดไว้ให้เยาวชนมีคุณสมบัติ ของการเป็นคนดี คนเก่งและเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริง จึงได้
ดำเนินการพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ   ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อ
เป็นการพัฒนาครู  ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้
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ความสามารถ มีความรู้คู่คุณธรรม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคม
มุ่งหวังต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในแนวทางการจัดการศึกษาแนวพุทธ ควบคู่คุณธรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 2 ดาว ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว) 
             2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาแนวพุทธควบคู่คุณธรรม ผ่านกิจกรรมประชุม/
สัมมนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ
ทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
             2.3 เพ่ือพัฒนาคุณธรรมสพฐ. ตามแนววิถีพุทธ การรายงานข้อมูลในระบบเพ่ือรองรับการ
ประเมิน KRS การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการในหลักสูตรบูรณาการในวิถีชีวิต และลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
             2.4 เพ่ือส่งเสริมพัฒนายกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี อันเป็นพลังใจที่จะ
ดำเนินการและสร้างเครือข่ายต่อไป 

3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
             3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต (Output) 
         3.1.1 พัฒนาคุณธรรมสพฐ. ตามแนววิถีพุทธ   ร้อยละ 95   
           3.1.2 พัฒนาคุณธรรมสพฐ. ตามแนววิถีพุทธ   อย่างน้อย จำนวน 20 โรงเรียน 
         3.1.3 พัฒนาโรงเรียนวถิีพุทธชั้นนำ สู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
              3.2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
          3.2.1 โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1  
ประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ระดับ 5 ร้อยละ 95   
         3.2.2 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ได้เรียนรู้และผ านการพัฒนาอบรมคุณธรรม “การกิน อยู่ ดู ฟ ง เป็ น และส่งเสริมให้เกิดความ
เจริญ 
งอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ 
         3.2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
ได้เรียนรู้ วิถีวัฒนธรรม ตามหลักไตรสิกขา ทั้ง 3 ด้าน 
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4. แนวทางการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 
2564 

ม.ค - มี.ค 
2565 

เม.ย - มิ.ย 
2565 

ก.ค - ก.ย 
2565 

1. อบรมสร้างความเข้าใจพัฒนาคุณธรรมสพฐ. 
ตามแนววิถีพุทธแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน201 โรง 

 
 

 √  

2. สัมมนาเสริมความเข้มแข็งแก่โรงเรียนต้นแบบ
ชั้นนำ และโรงเรียนคุธรรมต้นแบบ สพฐ. ระดับ
เขต สพป.บร 1  จำนวน 10 โรง จำนวน 20 คน 
3 วัน 

  
 

 
√ 

 

3. ประกวดโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่   

   √ 

4. ถอดบทเรียนการดำเนินงานตามอัตลักษณ์  
29 ประการ 

    
√ 

5. นิเทศติดตามโดยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม
โรงเรียนและคณะ 

  √ √ 

6. สรุปการนิเทศ รายงานผล    √ 

 

5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน  25,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้   
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมสร้างความเข้าใจแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 201 โรง 

   
5,000 

 

กิจกรรมที่ 2  สัมมนาเสริมความ
เข้มแข็งแก่โรงเรียนต้นแบบ/ชั้นนำ 
สพป.บร 10  จำนวน 10 โรง  จำนวน 
20 คน 3 วัน 

   
 

5,000 

 

กิจกรรมที่ 3  ประกวดโครงงาน
คุณธรรมสพฐ. ตามแนววิถีพุทธ ระดับ
เขตพ้ืนที่   

   
5,000 
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กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4  ถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมสพฐ.  
ตามแนววิถีพุทธ  

   
15,000 

 

รวม   25,000  
รวมทั้งสิ้น (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   25,000  บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

6. สถานที ่ 
 หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 1.  โรงเรียนในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
ได้รับการพัฒนา ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  
และมีผลการประเมินไม่นอยกว่าระดับ 3 
สถานศึกษา มีการดำเนินการตรวจสอบและ
ยกระดับคุณภาพ จาก 2 ดาว สามารถขอรับการ
ตรวจสอบคุณภาพในระดับ 3 ดาว 
2.  โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมสพฐ. 
ตามแนววิถีพุทธ 
3.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปมี
ผลงานโรงเรียน  เผยแพร่ อย่างน้อย 20 
กิจกรรม 

แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
-แบบนิเทศติดตาม 

2 ปี 2565 มีโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างมากข้ึน มี
ผลงานโรงเรียนเผยแพร่ อย่างน้อย 20 กิจกรรม 

ประเมินตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียน
พุทธ แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
       8.1  เกิดความตระหนักและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในด้านการส่งเสริมสนับสนุน
คุณธรรม จริยธรรมให้กับสถานศึกษา ด้วยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
  8.2  เกิดความมั่นใจ มีขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษาแนวพุทธ 
  8.3  เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนวิถีพุทธ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 
การดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
 8.4 นักเรียนได้รับการบ่มเพาะต้นกล้าคุณธรรมผ่านกระบวนการที่หลากหลายและ มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 8.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างเพ่ือ
เครือข่ายการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพ่ิมข้ึน 
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ชื่อโครงการ        : อบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลุ่ม/หน่วย        :  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ       :  1. นางอนันตยา  พิมพ์ภู  2. นางคำพวง  วัชระเงิน   
เบอร์โทร           :  081-9679020  e-mail :  anantaya1311@gmail.com 
 
ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็น การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
               เนื่องจากผู้ที่เป็นครูจำเป็นต้องวินัย  และการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ รวมทั้งเจตคติต่อวิชาชีพครู มีสิทธิประโยชน์
อันพึงได้รับ ตลอดจนความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการในวิชาชีพครู  ครูจึงต้องมีองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการท่ีจำเป็นต่อวิชาชีพ และมีจิตสำนึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้ 
นอกจากนี้ครูยังเป็นกลไกและเป็นพลังสำคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนา
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป   
ฉะนั้น  ตัวข้าราชการครูเองก็ต้องมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ คุณธรรม และความประพฤติดีอยู่ในขั้น
เพียงพอที่จะใช้งานได้ ในด้านการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ข้าราชการครูได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว 
แต่การพัฒนาด้านวินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ รวมทั้งเจตคติต่อวิชาชีพครู สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ ซึ่งเป็น

mailto:anantaya1311@gmail.com
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สิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ซึ่งยังไม่ได้มีการดำเนินการ หรือไม่อาจประเมินหรือชี้ชัด
ได้แน่นอนว่า มีความเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่ เพียงใด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเสริมวินัย
และการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชพี สมรรถนะ
วิชาชีพ รวมทั้งเจตคติต่อวิชาชีพครู สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ ให้แก่ข้าราชการครูเพ่ือชี้บอกแนวทาง
และความคิดท่ีถูกต้องและสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ข้าราชการครูบรรจุใหม่จะต้อง
ประสบในสถานการณ์ต่างๆ  ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนในการดำเนินการ 
               ด้วยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา               
บุรีรัมย์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  สมรรถนะวิชาชีพ  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู   
             2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย มีทักษะในการการปฏิบัติงานอย่างครูมือ
อาชีพ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ของเยาวชนและสังคมได้ 

3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
               3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต (Output) 
                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 113  คน 
               3.2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                 ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีความรู้ใน
เรื่องของระเบียบ กฎหมายการประกอบอาชีพควบคุม การรักษาวินัย มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร  มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้าน
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. แนวทางการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 
2564 

ม.ค - มี.ค 
2565 

เม.ย - มิ.ย 
2565 

ก.ค - ก.ย 
2565 

1. เสนอโครงการ     
2. วางแผนการทำงาน     
3. ดำเนินการจัดการอบรมโครงการอบรมครู

ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 (2 วัน) 

    

4. วิเคราะห์/สรุป/รายงานผล     

 
5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน 74,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ดำเนินการโครงการ
พัฒนาครูผู้ช่วย 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  15,820  (113คนx35บาทx4มื้อ) 
- ค่าอาการกลางวัน  27,120  (113คนx120บาทx2มื้อ) 
- ค่าวิทยากร 19,200   (ชม.ละ1200บาทx16 ชม.) 
- ค่าวัสดุ   10,800  
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  1,060   

รวม 19,200 44,000 10,800  
รวมทั้งสิ้น (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)            74,000  บาท  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที ่ 
 หอประชุมพิมานพรหม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
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7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 1. ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วยร้อย
ละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมายการประกอบอาชีพควบคุม ทักษะ
การปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 
2. ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วยร้อย
ละ 100 ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
              8.1 ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม การรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู 
จิตสำนึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ  
              8.2 ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีทักษะในการ
การปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณลักษณะครูที่ดี เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี ของเยาวชนและสังคมได้ 
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ชือ่โครงการ        : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance    
                           Agreement:PA)  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
                           และวทิยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  ตำแหน่ง  
                           ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา  
กลุ่ม/หน่วย          : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ         :  1. นางอนันตยา  พิมพ์ภู  2. นางคำพวง  วัชระเงิน   
เบอร์โทร             :  081-9679020  e-mail :  anantaya1311@gmail.com 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็น การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
              ด้วย ก.ค.ศ.ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งตำแหน่งครู  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว
9 ,ว10,ว11,ว12  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2564  เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ซึ่งการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดนั้น  
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน   
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  และขั้นตอนที่ 4 การประเมินเพ่ือขอมีและ
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เลื่อนวิทยฐานะ  ซึ่งการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดดังกล่าวนี้มีรายละเอียด
จำนวนมาก   
       เพ่ือให้มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นไปย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นแนวเดียวกัน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงได้
จัดทำโครงอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement:PA) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานและยกระดับความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด  และจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
               2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตำแหน่งครู  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารหารศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ  
            2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  สามารถดำเนินการจัดทำ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement:PA)  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
              3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต (Output) 
                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  จำนวน  1,844  คน  ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 201 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 13 คน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจำนวน 3 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,016 คน 
              3.2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  
ศึกษานิเทศก์ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว93-ว12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

4. แนวทางการดำเนินงาน    

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 
ต.ค - ธ.ค 

2564 
ม.ค - มี.ค 

2565 
เม.ย - มิ.ย 

2565 
ก.ค - ก.ย 

2565 
1. เสนอโครงการ     
2. วางแผนการทำงาน     
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กิจกรรม 

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 
ต.ค - ธ.ค 

2564 
ม.ค - มี.ค 

2565 
เม.ย - มิ.ย 

2565 
ก.ค - ก.ย 

2565 
3. ดำเนินการจัดการอบรมโครงการ  
   จำนวน  2 วัน 
  วันที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม 
webex  
  วันที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance 
Agreement:PA)เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ในห้องประชุม 

    

4. วิเคราะห์/สรุป/รายงานผล     
 
5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน 61,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1(วันที่ 1) ดำเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม 
webex 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     

- ค่าอาการกลางวัน     

- ค่าวิทยากร 7,800   (6.50 ชม.x1200
บาท) 

กิจกรรมที่ 2 (วันที่ 2) ดำเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการภายในห้องประชุม 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  14,770  (211คนx2มื้อx35
บาท) 

- ค่าอาการกลางวัน  25,320  (211คนx1มื้อ
x120บาท) 
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กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- ค่าวิทยากร 8,400   (7ชม.x1200บาท) 

- ค่าท่ีพัก  1,200   
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  2,248   

-  ค่าวัสดุ   1,262  
รวม 16,200 43,538 1,262  

รวมทั้งสิ้น 61,000  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที ่ 
 กิจกรรมที่ 1 ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
          กิจกรรมที่ 2 หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 
                          
7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  
รอง ผอ.สพท. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ 
วิทยฐานะ  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สามารถดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement:PA)  ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
              8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์  รอง ผอ.สพท. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะ  
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              8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน(Performance Agreement:PA)  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  มีผลทำให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

ชื่อโครงการ        : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
                        ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
กลุ่ม/หน่วย        : บริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบ       : 1. นางฉวีวรรณ  ศรีสุข   2.นางอิศราพร  พวงศรี  3.นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว             
                        4. นางสาวปุณิกา  แซ่เตียว 5.นางคำพวง วัชระเงิน 6. นางอนงค์นาจ นามภักดิ์  
                        7. นางสาวชิดชนก แกล้วกล้า และ 8. นายอรรถพล  ยอดเยี่ยม 
เบอร์โทรศัพท ์    : 0-4461-3034 , 08-8591-3686  e-mail :  Kesirin.28@gmail.com 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 (2) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

(3) เป้าหมายระดับประเทศ (Y2) : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึด 

หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

นโยบาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

    เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  มีค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงมีภารกิจหลักในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล ให้เป็นตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มีการดำเนินตามภารกิจงาน  

mailto:Kesirin.28@gmail.com
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ได้แก่ การจัดทำแผนอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การมีและเลื่อนวิทยฐานะ การพัฒนา
และสร้างแรงจูงใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/อัตรา
จ้าง มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร ประกอบด้วย การบันทึก ก.พ.7/ก.ค.ศ.16  
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ (CMSS) ระบบจ่ายตรงรักษาสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล HRMS (Human Resource Management System) และระบบ P-Obec ให้เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    เพ่ือบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  พัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน มีจิตบริการ และได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 

3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
                   3.1.2 มีแผนอัตรากำลัง ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน   
201 โรง 

   3.1.3 สรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทดแทนอัตราที่ว่างครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.  
กำหนด 

        3.1.4 เสนอขอ พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ  มีความก้าวในวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
จำนวน  2,251  คน 

  3.1.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบันในระบบต่าง ๆ  จำนวน   
2,618 คน 

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

   3.2.2 สพป.บุรีรัมย์  เขต 1 มีแผนอัตรากำลังในการบริหารอัตรากำลัง 
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   3.2.3 มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทดแทนอัตราที่ว่างครบตามเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.กำหนด 
                  3.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/อัตรา
จ้าง  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
                  3.2.5 ฐานข้อมูลบุคลากรในสังกัดได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

4. แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 
2564 

ม.ค - มี.ค 
2565 

เม.ย - มิ.ย 
2565 

ก.ค - ก.ย 
2565 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ          
2. จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การจัดทำแผนอัตรากำลังครู  การจัดสรร
อัตราการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก
สายงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและ
อัตราจ้าง 

    

3. การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
สายงานลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและ
อัตราจ้าง 

    

4. เสนอขอ พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  มี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน 

    

5. การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้ 

เป็นปัจจุบัน 
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5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน 70,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. การจัดทำนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  การจัดทำแผน
อัตรากำลังครู  การจัดสรรอัตรา  การ
ปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกสายงาน ลูกจ้าง ประจำ พนักงาน
ราชการและอัตราจ้าง 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  7,000   
- ค่าอาหารกลางวัน  3,000   
- ค่าวัสดุ   2,000  

รวม  10,000 2,000  
รวมทั้งสิ้น หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน                          12,000  บาท  
2. การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกสายงานลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการและอัตราจ้าง 

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  14,000   
- ค่าอาหารกลางวัน  9,000   
- ค่าวัสดุ   5,000  

รวม  23,000 5,000  
รวมทั้งสิ้น สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน                           28,000   บาท  
3. การเสนอขอ พัฒนา และสร้าง
แรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้างประจำ/ พนักงาน
ราชการ /อัตราจ้าง มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 10,000    
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กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2,000   
- ค่าอาหารกลางวัน     
- ค่าวัสดุ   3,000  

รวม 10,000 2,000 3,000  
รวมทั้งสิ้น หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน                               15,000  บาท  
4. การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรใน
สังกัด ให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยการ
บันทึก ก.พ.7/  ก.ค.ศ.16 ระบบจ่ายตรง
เงินเดือน  ระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารสมรรถนะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ(CMSS)         
ระบบจ่ายตรงรักษาสวัสดิการ
รักษาพยาบาล   ระบบ HRMS และระบบ
P-Obec  

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
- ค่าอาหารกลางวัน     
- ค่าวัสดุ   5,000  

รวม   5,000  
รวมทั้งสิ้น เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน                              70,000   บาท  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที ่ 
 ณ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
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7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 ร้อยละ 100 ของ สถานศึกษามีแผนอัตรากำลัง
ครูในสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

แผนอัตรากำลัง 

2 มีข้อมูลสารเทศการบริหารงานบุคคล  ข้อมูลสารสนเทศ 
3 มีนโยบายเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4 ร้อยละ 100 ของอัตราว่างได้รับการสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้ง 
มีบุคลากรครบตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด 

5 ร้อยละ 100  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

การได้รับพระราชทานเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ์  การมีและเลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้น และได้รับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1  สามารถบริหารงานบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ชื่อโครงการ      : เสริมสร้างขีดความสามารถการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่ม/หน่วย          : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                             
ผู้รับผิดชอบ         : นางสาวสุมาลี กุงไธสง นางพรณิชา บาร์เบอร์ และคณะ 
เบอร์โทรศัพท์       : 098-328-9299 e-mail : sumalee.kun@obec.moe.go.th 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพ่ิมข้ึน มทีักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                      
ในศตวรรษที่ 21 

(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน               
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จะเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                                               มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
          กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้
กำหนด ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานภายนอกท่ีสะท้อน
สภาพ การดำเนินงานที่แท้จริง และเกิดประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทาง ในการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการ ประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือ
ต่อการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ กำกับดูแลและการสร้างความเข้มแข้งให้กับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเริ่มจากการสร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ ตามมาตรฐานและคุณภาพารศึกษา ครูมีบทบาทสำคัญท่ี
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จะสร้างคุณภาพในระดับห้องเรียน และเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และลด
ความเหลื่อมล้ำในด้านการจัดการศึกษา ดังนั้นการสร้างห้องเรียนคุณภาพเชิงระบบ จึงเป็นจุดสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา    

   จากผลการประเมินภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ 2564 ของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า มีสถานศึกษาที่
สมัครใจเข้ารับการประเมินจำนวน 67 แห่ง ซึ่งได้รับผลการประเมินอย่างเป้นทางการแล้ว 17 แห่ง 
และได้ผลการประเมินภายนอกในระดับปรับปรุงและระดับพอใช้ ในบางมาตรฐาน จำนวน 5 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ  29.41 ระดับปรับปรุงทุกมาตรฐาน จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.41 ซึ่งรวมโรงเรียน
ที่ยังต้องการการพัฒนาเร่งด่วน จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษา
ยังต้องการการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์โควิด - 19 สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนัก
และขาดการมีส่วนร่วมของบุคคลากร ขาดการดำเนินงานตามกระบวนการระบบวงจร PDCA ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายังต้องการการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกท่ี สมศ.กำลังตั้งเป้าหมายในการประเมินเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ 

   จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในฐานะที่
เป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
2.2 สถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
2.3 สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์    

covid-19 และพร้อมรับการประเมินภายนอก 
2.4 พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความ

เข้มแข็ง 
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3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
            3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต (Output) 

       3.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

       3.1.2 สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของตนเองได้อย่างเป็นระบบและสามารถในไปกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของตนเองได้ 

      3.1.3 สถานศึกษามีแผนดำเนินงาน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

      3.1.4 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผน กำกับติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

      3.1.5 สถานศึกษาสามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ให้ครอบคลุมตาม
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ครบถ้วน และเป็นระบบ และพร้อมรับการประเมินภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ covid-19 
           3.2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

      3.2.1 สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3.2.2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด ทั้งด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  

4. แนวทางการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 
2564 

ม.ค - มี.ค 
2565 

เม.ย - มิ.ย 
2565 

ก.ค - ก.ย 
2565 

1. สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 
 

 
     

  

2. เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของ
กลุ่มเครือข่ายต้นแบบการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 

  
 

 
 

 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศของกลุ่มงาน     
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กิจกรรม ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 
ต.ค - ธ.ค 

2564 
ม.ค - มี.ค 

2565 
เม.ย - มิ.ย 

2565 
ก.ค - ก.ย 

2565 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
แผนฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน     
 
5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน 35,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

5,000 10,000  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรประชุม
ปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกสถานศึกษารางวัล 
IQA และถอดบทเรียนจากการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 10,000   สถานศึกษาท่ีสมัคร
และสนใจ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศของ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 5,000  จัดทำระบบ
สารสนเทศของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ กำกับ ติดตาม พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

 -  ใช้งบประมาณจาก
งานนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน  5,000   
รวม 5,000 30,000   
รวมทั้งสิ้น สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน              35,000  บาท  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. สถานที ่ 
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 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 
7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ 
ความเข้าใจการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

- รายงานผลการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- แบบทดสอบ 

2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ 

แบบสังเคราะห์รายงานผลการ
สังเคราะห์ SAR 

3 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีมาตรฐาน
สถานศกึษาและกำหนดค่าเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับบริบทของตนเอง  

มาตรฐานและค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

4 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีแผนดำเนินงาน 
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการดำเนินงาน
ตามแผน กำกับติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ  

แบบนิเทศ ติดตามเชิงประเมิน
สถานศึกษา 

6 ร้อยละ 100ของสถานศึกษามีรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ให้ครอบคลุมตามประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ครบถ้วน และเป็น
ระบบ และพร้อมรับการประเมินภายนอกภายใต้
สถานการณ์ covid-19 

รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

7. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษารับการประเมิน
ภายนอกภายใต้สถานการณ์ covid-19 และมีผล
การประเมินระดับดีขึ้นไป 

รายงานผลการประเมินภายนอก 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
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         8.1 ครูเป็นครูมืออาชีพ สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เท่าทันยุค
ศตวรรษท่ี21 
             8.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
             8.3 สถานศึกษามีระบบประกันที่เข้มแข็ง ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัด
ศึกษาของสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ            : ประชมุผู้บริหารและบุคลากร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                             บุรีรมัย์ เขต 1 
กลุ่ม/หน่วย            : กลุ่มอำนวยการ   
ผู้รับผิดชอบ           : 1. นายธีรพงษ์  จินพละ   2.นางอุดมสิน  อุสาทรัพย์  และ  
                            3. นางสาวอรทัย  ภัทรธีรสกุล 
เบอร์โทรศัพท ์        : 08 5028 8339  e-mail : nueng.newlook@gmail.com 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็น การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  201  แห่ง  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษา ซึ่งการ
ประชุมผู้บริหาร  สถานศึกษาในสังกัด  รอง  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  จึงเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจที่ดีและประสานงาน  
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปบริหารจัดการศึกษา  ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีประสิทธิผลที่ดียิ่งต่อทางราชการ  จึงจัดให้มีโครงการประชุมผู้บริหาร
และบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2.1 เพ่ือแจ้งนโยบายของ สพฐ. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
ผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรในสังกัดทราบ 
  2.2 เพ่ือชี้แจงข้อราชการและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนและ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
  2.3 เพ่ือติดตามงานหรือโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
           3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต (Output) 
       ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  201 โรงเรียน   
ประชุม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม 20 คน และประชุมบุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ 
เขต 1 จำนวน 80 คน   
          3.2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการประชุมนำนโยบายการศึกษาไปบริหารการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4. แนวทางการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 
2564 

ม.ค - มี.ค 
2565 

เม.ย - มิ.ย 
2565 

ก.ค - ก.ย 
2565 

1. จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง สพป.บุรีรัมย์  
เขต 1 

                        

2. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์                                        
เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

                        

3. จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม   
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   

                        

4. จัดประชุมบุคลากร  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                         
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5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน 100,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  60,000 4,000  
- ค่าอาการกลางวัน  36,000   
- ค่าวิทยากร     

รวม  96,000 4,000  
รวมทั้งสิ้น   หนึ่งแสนบาทถ้วน                  100,000  บาท  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที ่ 
 หอประชุมพิมานพรหม  ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารระดับสูง, รอง ผอ.สพป.บร.1 
ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม  ผู้อำนวยการกลุ่มทุก
กลุ่มและบุคลากร  ได้รับการบริหารจัดการได้ถูกต้อง
เหมาะสม      

การสังเกต 

2 ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ แบบประเมิน 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          8.1 เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีตรงกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   
          8.2 โรงเรียนสามารถนำนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ  ไปปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่สอดคล้องกับทุกโรงเรียน 
          8.3 โรงเรียนในสังกัด  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
และประสิทธิผล  อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   
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ชื่อโครงการ           : ประชมุสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ 
กลุ่ม/หน่วย           : กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบ           : 1. นางสาวดำรงค์  ทำผ้า   2. นางสุวิรัตน์  วงศ์ตรี  และ   
                            3. นางอุดมสิน  อุสาทรัพย์.  
เบอร์โทรศัพท์         : 0 4461 1402  e-mail : udomsin1405@gmail.com 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็น การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
              บุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การพัฒนาทักษะ และเพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ นำความรู้ 
ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  จึงกำหนดโครงการประชุม 
สัมมนาพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม 

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด 
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     2.2 เพ่ือประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด 

     2.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในสังกัด   

3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
                3.1 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด เชิงผลผลิต (Output) 
   3.1.1 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  อำเภอลำปลายมาศ  อำเภอบ้าน
ด่าน และอำเภอชำนิ 
  3.1.2 มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในสังกัด ตลอดทั้งจัดการแสดงผลงานของนักเรียนในสังกัด ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่  อำเภอ
เมืองบุรีรัมย์  อำเภอลำปลายมาศ  อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ 
                3.2 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  จัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานดีเด่น และการนำเสนอผลงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด    

4. แนวทางการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 
2564 

ม.ค - มี.ค 
2565 

เม.ย - มิ.ย 
2565 

ก.ค - ก.ย 
2565 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน     
2 .ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้ง     
3. จัดเตรียมความพร้อมในการประชุม 
สัมมนา/กำหนดการจัดงาน 

    

4. จัดทำเอกสาร จัดหาของที่ระลึก และ
ประกาศนียบัตร 

    

5. แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาตาม
กำหนดการ 

    

6. ดำเนินการประชุมสัมมนาตามข้ันตอนที่
กำหนด 

    

7. สรุปผลการดำเนินโครงการ     
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5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน 40,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  14,000   
2. ค่าอาหารกลางวัน  24,000   
3. วัสดุ สนง. ของที่ระลึก  - 10,000  
รวม  30,000 10,000  
รวมทั้งสิ้น สี่หม่ืนบาทถ้วน                              40,000 บาท  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. สถานที ่ 
 ณ  หอประชุมพิมานพรหม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด ได้เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ 
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
ในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพรวมทั้งได้เผยแพร่
ผลงานที่ภาคภูมิใจ เกิดขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตต่อไปได้ดียิ่งขึ้น 

แบบรายงานโครงการ 

2 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเกินร้อยละ 85 มีความ 
พึงพอใจ 

แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด ได้เพ่ิมพูน
วิสัยทัศน์ มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     8.2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด ได้เผยแพร่
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
     8.3 บุคลากรมีความสุข เกิดขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตต่อไป 
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ชื่อโครงการ               : พัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 
กลุ่ม/หน่วย           : อำนวยการ  
ผู้รับผิดชอบ          :  นางสาวสุวรี  เจริญรัมย์ 
เบอร์โทรศัพท์        :  08 1790 2189    e-mail : su.charern@gmail.com 

 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็น การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีภารกิจในการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 201 แห่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้รับทราบ
นโยบายการจัดการศึกษา และสามารถนำภารกิจ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารของ
สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน ใน
ชุมชนเขตบริการ สร้างความเข้าใจที่ดีและประสานความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวด้าน 

นโยบาย การจัดการศึกษา ภารกิจ และผลงานของหน่วยงานอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง              
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              2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสถานศึกษาให้ 
สามารถเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรมของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                         
                 2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษา พร้อม
กับเข้ามามสี่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บังเกิดผลดีที่สุด 

 

3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
                  3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต (Output) 
                       3.1.1 เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ 
ฯลฯ) ตลอดป ี                      
                       3.1.2  ผลติสื่อ และเอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน                                                
                      3.1.2.1 จัดทำจดหมายข่าวออนไลน์ทุกวัน  ปีละ  300 - 400  ฉบับ                                                        
                                3.1.2.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก จำนวน  12  ครั้ง 
        3.1.3  การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์                                                                                                     
                              - ปรบัปรุงทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก  
จำนวน 1 ครั้ง 
                       3.1.4 เผยแพร่ข่าวสารสื่อต่างๆ ตลอดปี  
              3.1.4.1 หนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น 
               3.1.4.2 เว็บไซต์ สพฐ.,สพป.,งานประชาสัมพันธ์ และเว็บเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
                               3.1.4.3 กลุ่มไลน์ต่าง ๆ (OBEC PR ,PR 4.0, เครือข่ายโฆษก สพฐ.,PR 
อีสาณ ฯลฯ) 
                      3.1.5 ติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารในพื้นที่ ทางสื่อสารมวลชน และรายงาน
เหตุตลอดปี     
             3.1.6 งานบริการข้อมลูข่าวสาร 
                             - ปรบัปรุงข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดปี 
               3.2 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                    3.2.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย แนวทางการ
ดำเนินงาน และกิจกรรมของหน่วยงานอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ                            
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                     3.2.2 บุคลากรในสังกัด (เครือข่ายประชาสัมพันธ์) มีความรู้ความสามารถ และ
ตื่นตัวในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน และส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

4. แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 
2564 

ม.ค - มี.ค 
2565 

เม.ย - มิ.ย 
2565 

ก.ค - ก.ย 
2565 

เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ                      
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์     
ปรับปรุงเครือข่าย     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร     
 
5. งบประมาณดำเนินงาน จำนวน  20,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   15,000  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - -  
- ค่าอาการกลางวัน - - -  
- ค่าวิทยากร - - -  

กิจกรรมที่ 2 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ - - 5,000  
รวม   20,000  
รวมทั้งสิ้น  สองหม่ืนบาทถ้วน                        20,000 บาท  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 

6. สถานที ่ 
 บริเวณหน้าและในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
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7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 ร้อยละ 100 ของ ข่าวสาร ได้รับการเผยแพร่อย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง  ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ 
รับทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

แบบสรุปรายงานโครงการ 

2 ประชากรกลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจ 

แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         8.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน
และกิจกรรมของหน่วยงานอย่างเร็วและท่ัวถึง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         8.2 บุคลากรในสังกัด (เครือข่ายประชาสัมพันธ์) มีความรู้ความสามารถ และตื่นตัวในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ            : พัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์  
กลุ่ม/หน่วย       : กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ            : 1. นางสุธีรา  ปรัชสกุลชัย  2. นางสาวพรนิมิต  โล้นพรม  
                             3. นางณิชยา  วงศ์อุทุมพร 4. นางสาวจีรนันท์  แสงดาว 
เบอร์โทรศัพท์          : 089 0128585    email : pornnimit12@gmail.com 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็น การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ 
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สาระสำคัญของโครงการ                                     
1. หลักการและเหตุผล 

        การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการมีประสิทธิภาพ  
(Efficiency) มีประสิทธิผล (Effectiveness) และความคุ้มค่าในทุกภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อ
สนองความต้องการอย่างแท้จริง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใต้ข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร  ดังนี้ การที่จะทำให้ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐบรรลุ 
วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) และวัตถุประสงค์ (Objectives) แต่ละด้าน
จำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีสมรรถนะอย่างยอด
เยี่ยม ในเรื่องกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐ อันจะส่งผลในเชิง
บูรณาการบริหารจัดการภายในองค์กร และระหว่างองค์กรได้เป็นอย่างดี 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อ
กระบวนการวสางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐ โดยให้ความสำคัญของการคิด
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เชิงกลยุทธ์ และการนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  จึงจัดทำโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพดนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ขึ้น 

 2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและองค์ความรู้การบริหารจัดการเชิง 

กลยุทธ์นักวางแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีการรวมกลุ่มเพ่ือการทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน สะท้อน
ผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคล และผลที่เกิดข้ึนจากการทำงานร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน   
  2.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3. เปา้หมาย/ตัวช้ีวัด 
   3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลผลิต (Output) 

          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ หลักการีคิด ทฤษฎี  
แนวทางการดำเนินการ บริหารเชิงกลยุทธ์ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประกอบด้วย 
  1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
   2. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   3. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคน  
          3.2 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้
พัฒนาหลักการคิด แนวทางการดำเนินการเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือเน้นย้ำ 
เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริง โดยนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. วิธีดำเนินงาน   
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 

2564 

ม.ค - มี.ค 

2565 

เม.ย - มิ.ย 

2565 

ก.ค - ก.ย 

2565 

กิจกรรมที่ 1     

เสนอขออนุมัติโครงการ     
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กิจกรรม 

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 

2564 

ม.ค - มี.ค 

2565 

เม.ย - มิ.ย 

2565 

ก.ค - ก.ย 

2565 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)     

 
 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค - ธ.ค 

2564 

ม.ค - มี.ค 

2565 

เม.ย - มิ.ย 

2565 

ก.ค - ก.ย 

2565 

กิจกรรมที่ 2     

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)     

รายงานผลการดำเนินงาน     

 
5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน  66,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพ

นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (5เขตพื้นที่

การศึกษา) 

    

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผอ.สพป.

บุรีรัมย์ เขต 1  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ 

 33,000  (11คนx3,000บาท) 
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เขต 1  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคน 

จำนวน 11 คน   

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพ

นักวางแผนภาคอิสาน 

    

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผอ.สพป.

บุรีรัมย์ เขต 1  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ 

เขต 1  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคน 

จำนวน 11 คน  

 
33,000  (11คนx3,000 บาท) 

รวม  66,000   

รวมทั้งสิ้น  หกหม่ืนหกพันบาทถ้วน                    66,000  บาท  

หมายเหตุ  : ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

 ร้อยละ 100 ของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนมี

ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 

 แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีแผนกลยุทธ์ ที่กำหนดทิศทาง
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ส่งผลสู่การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ชือ่โครงการ            : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มกฎหมายและคดี         
                             ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     
กลุ่ม/หน่วย            : กลุ่มกฎหมายและคดี    
ผู้รับผิดชอบ           : นางสาววาสนา  สุดวิลัย 
เบอร์โทรศัพท์         : 0-4461-3034 ,09-8267-5877  e-mail : wassana.ss2529@gmail.com 

ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) : ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (3) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

กลยุทธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ข้อที่ : 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สาระสำคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 

     กลุ่มกฎหมายและคดี มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษา
วินัย ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจ
พิจารณาวินัย ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการร้อง
ทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ
เกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพร่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐดำเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา
งานกฎหมายและงานคดีของรัฐ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
กฎหมายและคดี  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      เพ่ือให้นิติกรไปประชุมสัมมนา และดำเนินการสืบสวนและสอบสวน คดีด้านวินัย ให้

เป็นไปด้วยฃโปร่งใส บริสุทธิ์  สามารถตรวจสอบได้  
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3. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
                3.1 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด เชิงผลผลิต (Output) 

          3.1.1 นิติกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 10 
ราย   

          3.1.2 ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
          3.1.3 ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
     3.2 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
          3.2.1 สพป.บุรีรัมย์  เขต 1 มีนิติกรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ 

                    3.2.2 คดีท่ีร้องเรียน มีหลักฐานชัดเจน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้ 
4. แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 
ต.ค - ธ.ค 

2564 
ม.ค - มี.ค 

2565 
เม.ย- มิ.ย 

2565 
ก.ค - ก.ย 

2565 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ          
2. การไปราชการเพ่ือประชุมของนิติกร     
3. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน      
4. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการ
ตรวจพิจารณาวินัย 

    

 

5. งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน 40,000 บาท  มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ไปประชุมสัมมนาของนิติกร     
- ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ  10,000   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  2,000   
- ค่าลงทะเบียน/ค่าที่พัก  5,000   

รวม  17,000   
2. การสืบสวนเกี่ยวกับคดีร้องเรียนและ
สอบสวนเกี่ยววินัยและพิจารณาตรวจ
วินัย 

    

-  ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเพื่อ  15,000   
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สืบสวน  
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- ค่าเบี้ยลี้ยง  8,000   
รวม  23,000   
รวมทั้งสิ้น  สี่หม่ืนบาทถ้วน                           40,000 บาท  
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที ่ 
 ณ ต่างจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

7. การวัดและประเมินผล 
ลำดับที่ รายการประเมิน/ตัวชี้วัด เครื่องมือประเมิน 

1 สรุปผลการไปราชการ เกียรติบัตร/รายงานผล 
2 สรุปผลการไปสืบสวน และสอบสวนคดี รายงานผล 
   
   

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ผู้เข้ารับการประชุม มีความรู้ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และโรงเรียน
ในสังกัดไม่มีคดีเรื่องร้องเรียน  
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการบริหารโครงการ 

  
      การดำเนินงานในแผนงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  มีการดำเนินงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 จึงได้กำหนดแนวทางในการกำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานให้สอดคล้อง
กันทุกระดับนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์  
     1.1 เพ่ือกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย    
กลยุทธ์ แผนงาน/ โครงการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 

    1.2 เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    1.3 เพ่ือนำผลที่ได้จากการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาปรับปรุงแผนงาน 

แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน
ทั้งทรัพยากร งบประมาณ ให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. แนวทางการดำเนินงาน 
     การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  หมายถึง  การบริหารแผนและโครงการตามแผนพัฒนา
บุคลากร  ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการวางแผนขึ้นอยู่กับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ   
ในขั้นตอนนี้เป็นการนำรายละเอียด และเค้าโครงตามแผนไปสู่การปฏิบัติไนแต่ละปี ซึ่งมีแนวทาง 
การดำเนินงาน ดังนี้  
     2.1 นำกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 มาใช้เป็นทิศทางหลักสำหรับการพิจารณา
กำหนด ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้
เขตพัฒนาการศึกษาทั้ง 5 เขต เป็นองค์กรประสาน ส่งเสริมสนับสนุน  การบริหารและการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 
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     2.2 กำหนดนโยบาย 
          การพิจารณากำหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี จะต้องนำ 
กลยุทธ์ของหน่วยงานระดับที่สูงกว่ามาพิจารณา ได้แก่ 
          2.2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
          2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
          2.2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
          2.2.4 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กระทรวงศึกษาธิการ  
          2.2.4 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
          2.2.5 จัดทำและกำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจำปี 
          2.2.6 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
          2.2.7 จัดทำแผน  แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้เงินงบประมาณและไม่ใช้เงิน
งบประมาณ 
  2.2.8 นำโครงการทั้งที่ใช้เงินงบประมาณ และไม่ใช้เงินงบประมาณ จัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
 
3. การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การบริหารจัดการ 
      การนำแผนปฏิบัติการ ไปสู่การบริหารจัดการ หมายถึง  การนำโครงการที่ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ไปสู่การบริหารจัดการโครงการ มีรูปแบบในการดำเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
      3.1 ผู้เป็นเจ้าภาพนำเสนอโครงการเสนอขออนุมัติ จาก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
       3.2 นำโครงการไปบริหารจัดการหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจาก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
      3.3 ผู้เป็นเจ้าภาพสรุปผลการบริหารจัดการโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน  
หลังจากบริหารจัดการโครงการเสร็จและเสนอ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อให้รับทราบ 
      3.4 ผู้เป็นเจ้าภาพส่งเอกสารให้กลุ่มพัฒนาครูฯ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  เพ่ือใช้
สำหรับการสรุปและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 1 ชุด 
      3.5 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีเพ่ือให้สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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4. ปัจจัยความสำเร็จ 
     4.1 ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
     4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
    4.3 เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
    4.4 บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
5. การติดตามประเมินผล 

     หลังจากท่ี สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรแล้ว 
จำเป็นต้องมีการกำกับติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้ทราบผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตาม และประเมินผลเพ่ือ 
      5.1 มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นำ มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การ
ยอมรับ มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม มีสำนึกใน
ความเป็นไทย รู้จักดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด 
     5.2 มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความ
ต้องการของสังคม ทางวิชาการโดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน และให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ
ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
     5.3 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้
สามารถสร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
การประเมินผล มีกระบวนการ ดังนี้ 
      1. ทุกหน่วยงานสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือสามารถเอ้ือประโยชน์รว่มกันได้ในทุกหน่วยงาน 
โดยจัดทำเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม 
      2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
      3. มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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     4. สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ดำเนินการช้ากว่าที่กำหนด และตรวจสอบ
คุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 
     ทั้งนี้การบริหารงบประมาณ  ให้คำนึงถึงความคุ้มค่า  ประหยัด และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยการดำเนินงาน จักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง 

------------------------------------- 
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คณะทำงานจัดทำแผนบุคลากร   
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    ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1    

4. นายประสิทธิ์  พิเศษ       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       คณะทำงาน 

    ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1    

5. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      คณะทำงาน 

                                การจัดการศึกษา 

6. นางสุวิชา  ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       คณะทำงาน 

7. นางสาวแววตา  วงศ์พิพัฒน์ชัย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  คณะทำงาน 

8. นางฉวีวรรณ  ศรีสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        คณะทำงาน 

9. นางสุธีรา  ปรัชสกุลชัย  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        คณะทำงาน 

10. นางสาวดำรงค์  ทำผ้า  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ         คณะทำงาน 

11. นางสาวรัศมี  ตระกูลรัมย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่        คณะทำงาน 

                                 ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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