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ส่วนที่ 1
บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
ที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีสว่ นร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
และการดาเนินการตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติดว้ ย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เ รียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ภำรกิจและอำนำจหน้ำที่
ภำรกิจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นหน่วยงานกากับ ดูแล
สนับสนุนส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและบุคคล
ต่า ง ๆ ที่จัด การศึก ษาภาคบัง คับ และขั้น พื้น ฐานให้เ ป็น ไปตามนโยบายและได้ม าตรฐาน
การศึก ษา จึง เป็น เสมือ นหน่ว ยอ านวย ความสะดวกให้ กั บ สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน
จัดการศึกษาอื่น ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการ
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม โดยดาเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
(1) ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อวางรากฐานชีวิตและเตรียมเด็ก อายุ 4–6 ปี ให้มี
ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการอยู่รว่ มกันในสังคม
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(2) ระดับการศึกษาภาคบังคับ (เด็กอายุย่างปีที่ 7-16)
(2.1) ระดับประถมศึกษา เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรูค้ วามสามารถขั้นพืน้ ฐาน ใช้เวลาเรียน 6 ปี
(2.2) ระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น เพื่อพัฒนาคุณลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ ข อง
ผู้ เ รี ย นในด้ า นต่ า ง ๆ ให้ รู้ ค วามต้ อ งการ ความสนใจ ความถนั ด ด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามวัย ใช้เวลาเรียน 3 ปี
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มุ่งส่งเสริม
ผู้เรียนตามความถนัดความสนใจเพื่อเป็นพื้นฐาน สาหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม ใช้เวลาเรียน 3 ปี
อำนำจหน้ำที่
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560
ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เ ป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระ
ทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึก ษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับ ทราบ
รวมทั้งกากับ ตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานและในเขตพืน้ ที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
7. จัด ระบบประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา และประเมินผลสถานศึก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา

สพป.สมุทรสาคร
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8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ ที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับ องค์ก รหรือหน่วยงานต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
กำรบริหำรงำน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารสูงสุด ของเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสมุท รสาคร (ม.37 พ.ร.บ.ระเบีย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546, ม.24 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547) จั ด โครงสร้ า งออกเป็ น 9 กลุ่ ม 1 หน่ ว ย ตามประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก าร วัน ที่ 22 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2560 เรื่อ ง การแบ่ง ส่ว นราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่
7 กันยายน พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มนโยบายและแผน
3) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4) กลุ่มบริหารงานบุคคล
5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7) หน่วยตรวจสอบภายใน
8) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10) กลุ่มกฎหมายและคดี
สพป.สมุทรสาคร
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สภำพทั่วไป
พื้นที่รับผิดชอบและที่ตั้งสำนักงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 8
ถนน
เศรษฐกิจ 1 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาครมี พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม
ทั้งจังหวัดประกอบด้วย 3 อาเภอ คือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร อาเภอกระทุ่มแบน อาเภอบ้านแพ้ว
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดจังหวัดนครปฐม
- ทิศตะวันออก ติดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
- ทิศตะวันตก ติดจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
- ทิศใต้ ติดอ่าวไทย
เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
(ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร
แผนที่จังหวัดสมุทรสำคร
แสดงจุดที่ตั้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสำคร ตำมกำรแบงเขตพื้นที่อำเภอและตำบล

อ.กระทุ่มแบน

อ.บ้านแพ้ว

สพป.สมุทรสาคร
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ประชำกรและกำรปกครองของจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท
กึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและ
สายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วนประชากรในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริม
แม่น้า ลาคลอง ประชากรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชือ้ สายรามัญ ประชากร
(ตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมการปกครอง เดือนมีนาคม 2563) มีจานวนรวม 586,205 คน
ความหนาแน่นเท่ากับ 673 คนต่อตารางกิโลเมตร อาเภอที่ประชากรมากที่สุดคือ อาเภอเมือง
สมุทรสาคร รองลงมาคืออาเภอกระทุ่มแบน และอาเภอบ้านแพ้ว
ตำรำง 1 : เขตกำรปกครองพื้นที่และประชำกร
เขตกำรปกครอง : จำนวน

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้ำน เทศบำล อบต

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชำกร
:คน

ควำมหนำแน่น
ประชำกร : ตร.กม.

เมืองสมุทรสาคร

18

116

5

12

492.040

303,867

618

กระทุ่มแบน

10

76

4

6

135.760

181,866

1,340

บ้านแพ้ว

12

98

3

7

245.031

100,472

410

40

290

12

25

872.831

586,205

673

รวม

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมการปกครอง, มีนาคม 2563

ตำรำง 2 : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร
อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
รวม

อบจ.

เทศบำล
นคร เมือง ตำบล

รวม

อบต.

รวมทั้งสิ้น

1
-

1
1
-

1
-

4
2
3

5
4
3

12
6
7

17
10
10

1

2

1

9

12

25

37

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร สิงหาคม 2563

สพป.สมุทรสาคร
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สภำพภูมิประเทศ
จั งหวั ดสมุ ทรสาคร มี ลั กษณะภู มิ ประเทศ เป็ นที่ ราบลุ่ มติ ดชายฝั่ งทะเลสู งจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 100 – 200 เมตร มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของจังหวัด ไหลคดเคี้ยว
ตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่
ตอนบนในเขตอาเภอบ้านแพ้วและอาเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีโครงข่าย
แม่น้าลาคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะทาการเพาะปลูกพืช
นานาชนิดและบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พืน้ ที่ตอนล่างของจังหวัดในเขต
อาเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมง
ทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝัง่ และทานาเกลือ ส่วนที่อยู่ถัดไปมีการพัฒนาพื้นที่ ขุดคลอง เพื่อนาน้าจืด
มาทาการเพาะปลูกพืชนานาชนิด เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและ
ที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
สภำพเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทางด้านการอุตสาหกรรม
การประมงและการเกษตร จากข้ อมู ลผลิ ตภั ณฑ์ ภาคและจั งหวั ด (GPP) ประจ าปี 2557 ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวจากปีก่อน จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัด 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ที่มมี ูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมา
ในปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial
Product) เท่ากับ 398,104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย
และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per capita) เท่ากับ 411,326.16 บาท/คน/ปี
จัดอยู่ในลาดับที่ 7 ของประเทศ
1) ด้ำนอุตสำหกรรม
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพเอื้ อ ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม เนื่องจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและ
รวดเร็ว ประกอบกั บ มีโ ครงสร้างพื้นฐานและปัจจัย การผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน จึงมี
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจานวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512–2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใน
พื้นที่จังหวั ดสมุทรสาคร จานวน 5,916 แห่ง เงินลงทุน 267,319 ล้านบาท จานวนการจ้า ง
แรงงาน 342,273 คน
สพป.สมุทรสาคร
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2) ด้ำนกำรเกษตร
จังหวัดสมุทรสาครเป็นพืน้ ที่ราบลุ่มสูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ 1-2 เมตร มี
แม่ น้ าท่ าจี นไหลผ่ านตอนกลางของพื้ นที่ จากทางด้ านเหนื อไหลลงสู่ อ่ าวไทยที่ อ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร มีคลองชลประทานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เพื่อการคมนาคมและเพื่อการ
ชลประทาน ทาให้การใช้ที่ดนิ ครึ่งหนึ่งของจังหวัดเหมาะสมกับการทาการเกษตรกรรม
ปี 2560 จั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 545,216 ไร่ ท าการเกษตร
จานวน 143,209.59 ไร่ จานวนเกษตรกร 13,738 ราย ทาให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกไม้
ผลและพืชผักนานาชนิด ส่วนการปลูกข้าวจะมีทั้งนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ยังมี
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก ซึ่งเกษตรกรได้มีการ
พัฒนาสายพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะทาให้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด มีคุณภาพสูง
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) ด้ำนกำรประมง
จังหวัดสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตรจึงมีการประกอบอาชีพ
ทาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตจากการประมงทะเล ส่วนใหญ่ได้รับ
จากแหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเล
ด้านประเทศเวียดนาม ประกอบกับชาวประมงสมุทรสาคร มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพ
แสวงหาเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ ทาให้สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก
นอกจากนี้ ยังได้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย โดยมีเรือประมงทะเล ที่เป็นเรือบรรทุกห้องเย็นขน
ถ่ายสินค้าสัตว์นา้ ที่ไปร่วมทาการประมงในน่านน้าต่างประเทศ ซึ่งวัตถุดิบที่จับได้จะเป็นปลาชนิด
ต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหมึก โดยเรือบรรทุกขนถ่ายสินค้าสัตว์น้า(เรือแม่) จะนาสินค้า
สัตว์นากลั
้ บขึน้ ฝัง่ โดยมีท่าเทียบเรือและรถตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนแพปลาจานวนมากรองรับ
ด้วยศักยภาพในการทาการประมงของชาวประมงสมุทรสาครดังกล่าว ส่งผลให้
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งธุรกิจการประมงขนาดใหญ่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งการทาประมงทะเล การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้าสัตว์นา้
สินค้าประมงทะเลที่สาคัญของประเทศโดยมีสะพานปลา 3 แห่ง (สะพานปลาเทศบาล/สมุทรสาคร,
ตลาดทะเลไทย) เป็นตลาดกลางในการซือ้ ขายสินค้าสัตว์นาของผู
้
ท้ าการประมงและผูค้ ้าสัตว์นา้

สพป.สมุทรสาคร
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4) แรงงำน
ในปี 2562 จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้อยู่ในวัยทางานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน
888,843 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกาลังแรงงานร้อยละ 79.31 (704,934 คน) และกาลังแรงงานส่วนใหญ่
อยู่นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 89.79 (632,949 คน)
แรงงำนต่ำงด้ำว
จั งหวั ด สมุ ท รสาครเป็ นจั งหวั ดที่ ประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย
โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล กิจการต่อเนื่องประมงทะเล จึงมีความต้องการแรงงานต่างด้าวมา
ทดแทน ปัจจุบันมีจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั้งสิ้น 239,752 คน (ข้อมูลสานัก
บริหารแรงงานต่างด้าว พ.ย.63) “ประชากรแฝง” เกือบเท่าๆ กับประชากรทั้งจังหวัด (ข้อมูลแผนพัฒนา
จังหวัดสมุทรสาคร 2563)
แรงงานที่มีจานวนมากเหล่านี้มีผู้ติดตามเข้ามาด้วย ส่งผลต่อสภาพและกระบวน
การจัดการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นอย่างมาก ทั้ง การจัดการ
ปัจจัย ทรัพยากร และการอยู่รว่ มกันในสังคม

สพป.สมุทรสาคร
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
ด้ำนปริมำณทำงกำรศึกษำ
 สถำนศึกษำ
 นักเรียน
 ห้องเรียน

102
37,478
1,523

(ข้อมูล DMC

 บุคลำกร
 ข้าราชการในสานักงาน (71 อัตรา)
- ผู้บริหารการศึกษา
- บุคลากรทางการศึกษา 38ค (1)
- บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)
 ข้าราชการครูในสถานศึกษา (2,015 อัตรา)
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- รองผู้บริหารสถานศึกษา
- ครูผสู้ อน
 ครูอัตราจ้าง (204 อัตรา)
- พนักงานราชการ (ครู)
- ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขนั้ วิกฤติ
- ครูวทิ ยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ครูผทู้ รงคุณค่าของแผ่นดิน
- ครูรายเดือน (งบ อบจ.)
 อัตราจ้างในสานักงาน (27 อัตรา)
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)
- พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)
- พนักงานพิมพ์ดีด
- อัตราจ้างตามภารกิจ
- ยาม
- แม่บา้ น

สพป.สมุทรสาคร

แห่ง
คน
ห้อง
ณ 20 กรกฎาคม 2563)
2,513 อัตรำ
3 อัตรา
19 อัตรา
49 อัตรา
102 อัตรา
60 อัตรา
1,853 อัตรา
48
25
9
18
104

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

4
1
1
1
16
2
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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 อัตราจ้างในสถานศึกษา (196 อัตรา)
- พี่เลีย้ งเด็กพิการ
- ลูกจ้างประจา
- ธุรการ
- นักการภารโรง

29
39
102
26

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

(ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ก.ค. 63)

ตำรำง 3 จำนวนสถำนศึกษำ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับกำรศึกษำ
อนุบาล 1 – ประถมศึกษา
อนุบาล 2 – ประถมศึกษา
อนุบาล 3 – ประถมศึกษา
อนุบาล 1 – มัธยมฯ 3
อนุบาล 2 – มัธยมฯ 3
อนุบาล 2 – มัธยมฯ 6
รวม

จำนวน

อำเภอ

รวม
22
52
1
3
23
1

เมืองฯ
10
31
1
2
10
-

กระทุ่มแบน

5
10
3
1

บ้ำนแพ้ว
7
11
1
10
-

102

54

19

29

หมำยเหตุ

ที่มา : กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ( DMC 20 กรกฎาคม 2563)

ตำรำง 4 จำนวนสถำนศึกษำ จำแนกตำมขนำดจำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561-2563
ขนำด
ขนาดที่ 1
ขนาดที่ 2
ขนาดที่ 3
ขนาดที่ 4
ขนาดที่ 5
ขนาดที่ 6
ขนาดที่ 7

นร. 1-120 คน
นร. 121 - 200 คน
นร. 201 – 300 คน
นร. 301 – 499 คน
นร. 500 – 1499 คน
นร. 1500 – 2499 คน
นร. 2500 คนขึน้ ไป
รวม

ปีกำรศึกษำ
2563 2562 2561 2560 2559
25
26
25
25
21
26
26
29
28
34
13
12
10
10
10
14
13
14
15
14
22
24
22
21
19
2
2
3
4
5
-

2558
25
26
15
14
19
5
-

102

104

103

103

103

103

ที่มา *ข้อมูล DMC ณ 20 กรกฎาคม 2563

สพป.สมุทรสาคร
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ตาราง 5 จานวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 จาแนกขนาดตามเกณฑ์การย้ายของ กคศ. ปี พ.ศ.2563
ขนาด

เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ

นร. 1 - 359 คน
นร. 360 - 1079 คน
นร. 1080 – 1679 คน
นร. 1680 ขึ้นไป
รวม

จานวน
รวม

เมืองฯ

อาเภอ
กระทุ่มแบน

69
26
5
2
102

35
16
1
2
54

8
11
19

บ้านแพ้ว

หมายเหตุ

26
3
29

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

ตำรำง 6 : จำนวนนักเรียนรำยชั้นและห้องเรียนเปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2561-2563
ระดับชั้น
อนุบาล 1 (3 ขวบ)
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

นักเรียน: ปีการศึกษา
2561
2562
2563
504
393
454
3,293
3,300
3,110
3,804
3,486
3,411
7,601
7,179
6,975
4,965
4,698
4,432
4,275
4,737
4,566
4,326
4,221
4,636
4,450
4,271
4,147
4,435
4,383
4,240
4,419
4,337
4,333
26,870
26,647
26,354
1,502
1,455
1,358
1,497
1,395
1,377
1,248
1,334
1,303
4,247
4,184
4,038
42
48
41
27
34
42
38
27
28
107
109
111
38,825
38,119
37,478

ห้องเรียน : ปีการศึกษา
2561
2562
2563
27
22
27
157
159
152
159
157
159
343
338
338
178
177
173
171
177
180
174
168
174
172
169
167
172
169
168
174
171
170
1,041 1,031
1,032
48
48
50
51
47
49
49
51
48
148
146
147
2
2
2
2
2
2
1
2
2
5
6
6
1,537 1,521
1,523

ที่มา *ข้อมูล DMC ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สพป.สมุทรสาคร
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ตำรำง 7 : จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562
จำนวน
ระดับชั้น

นักเรียน

ออก
กลำงคัน

ร้อยละ

ก่อนประถม

7,179

-

-

ป. 1 - 6

26,647

2

0.005

ม. 1 - 3

4,184

4

0.010

ม. 4 - 6

109
38,119

-

-

6

0.015

รวม

สำเหตุ 3 อันดับแรก
1. มีปัญหาครอบครัว
2. อพยพตามผู้ปกครอง
3. เจ็บป่วย/อุบัตเิ หตุ

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 30 พ.ค. 2563

ตำรำง 8 : จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2563
สัญชำติ
ไทย
ต่ำงสัญชำติ
พม่า
กัมพูชา
ลาว
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
เกาหลีใต้
จีน
ปากีสถาน
ไม่ปรากฏสัญชาติ
อื่น ๆ
รวม

ระดับชัน้
ก่อนประถม ประถมฯ

6,164
811
496
35
64
7
157
52
6,975

24,484
1,870
1,165
69
124
1
3
3
245
260
26,354

รวม

ม.ต้น ม.ปลำย
3,827
106
211
5
123
1
3
4
2
7
74
2

จำนวน
34,581
2,897
1,785
107
194
1
3
10
409
388

ร้อยละ
92.30
7.70
61.62
3.69
6.70
0.00
0.03
0.00
0.10
0.35
14.12
13.39

4,038

37,478

100

111

ที่มา : DMC : 20 กรกฎาคม 2563

สพป.สมุทรสาคร
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ตำรำง 9 : นักเรียนด้อยโอกำส พิกำรและเด็กไร้/ต่ำงสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2561-2563
ประเภท

ระดับชั้น

ไร้/ต่างสัญชาติ

ด้อยโอกาส

พิการเรียนร่วม

ป.1-6
ม.1-3
ม.4-6
รวม
ป.1-6
ม.1-3
ม.4-6
รวม
ป.1-6
ม.1-3
ม.4-6
รวม

รวมทุกประเภท

2561
จานวน ร้อยละ
1,772
9.85
160
0.89
3 0.016
1,935 10.75
12,425 69.08
2,300 12.79
75
0.42
14,800 82.29
1,102
6.13
149
0.83
1,251
17,986

ปีการศึกษา
2562
จานวน ร้อยละ
1,780
10.43
185
1.08
5
0.03
1,970
11.54
11,249
65.94
2,156
12.64
87
0.51
13,492
79.09
1,394
8.17
202
1.18
-

6.96 1,596
100 17,058

9.36
100

2563
จานวน ร้อยละ
1,870 11.44
211
1.29
5
0.03
2,086 12.76
10,545 64.50
2,079 12.72
100
0.61
12,724 77.83
1,332
8.15
206
1.26
1,538
16,348

9.41
100

ที่มา : (DMC : 20 กรกฎาคม 2563) , (SET : 20 กรกฎาคม 2563)

ตำรำง 10 : อัตรำกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนในสังกัด
จบชั้น
ปีกำรศึกษำ 2562

จำนวน
นักเรียน

ป. 6
ม.3
ม.6

รวม

ศึกษำต่อ

ประกอบอำชีพ

4,225
1,215
27

จำนวน
4,225
1,172
25

ร้อยละ
100
96.46
92.59

จำนวน
43
2

ร้อยละ
3.54
7.41

5,497

5,452

99.18

45

0.82

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DMC : 30 พฤษภาคม 2563

สพป.สมุทรสาคร
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ตำรำง 11 : จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัด จำแนกตำมสำยงำนและวุฒกิ ำรศึกษำ
สายงาน
บริหารการศึกษา
บริหารสถานศึกษา
การสอน
บุคลากร 38ค (2)
ศึกษานิเทศก์ 38ค (1)
รวม

4
-

ปริญญา
ตรี
โท
เอก
2
99
1
1,269 413
3
15
12
8
2

2
100
1,689
27
10

1
12
62
2
-

4

1,284

1,828

77

< ปริญญา

532

8

หมายเหตุ

รวม

เกษียณ 30 ก.ย. 63

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ตำรำง 12 : ควำมขำดแคลนบุคลำกรครูในโรงเรียน (ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.)
ประเภทสถานศึกษา

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งสิ้น

จานวนสถานศึกษา

จานวนครู

เกิน
เกณฑ์

พอดี
เกณฑ์

ขาด
เกณฑ์

ปฏิบัติ
การสอน

สนับสนุน
การสอน

ขาด เกิน +

ประถมศึกษา

75

25

35

15

1,113

-

-80

ขยายโอกาสทางการศึกษา

27

8

14

5

656

-

-44

102

32

35

36

1,769

-

-124

รวม

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที 20 กรกฎาคม 2563

สพป.สมุทรสาคร
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ตาราง 13 ความขาดแคลนบุคลากรครูสังกัด สพป.สค.(เกณฑ์ ก.ค.ศ.) "สถานศึกษาประถมศึกษา
จานวนสถานศึกษา

จานวนครู

ขนาดสถานศึกษา
(จานวน นร.)

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งสิ้น

เกิน
เกณฑ์

พอดี
เกณฑ์

ขาด
เกณฑ์

ปฏิบัติ
การสอน

1 – 40
41 – 60
61 – 120
121 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
501 – 1499
1500 – 2499
2500 ขึ้นไป

8
17
20
8
5
3
12
2
-

5
6
2
2
3
0
7
-

3
7
13
5
1
2
4
-

4
5
1
1
1
1
2
-

23
86
156
81
70
54
412
151
-

0
0
0
0
0
0
0
0
-

-1
-3
-29
-7
-5
-7
-15
-13
-

รวม

75

25

35

15

1,113

0

-80

สนับสนุน ขาด -เกิน
การสอน
+

ที่มา: กลุ่มบริหารงานบุคคล (20 กรกฎาคม 2563)

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

จานวนครู

ขนาดสถานศึกษา
(จานวน นร.)

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งสิ้น

เกิน
เกณฑ์

พอดี
เกณฑ์

ขาด
เกณฑ์

ปฏิบตั ิ การ
สอน

สนับสนุน
การสอน

ขาด -เกิน
+

1 – 40
41 – 60
61 - 120
121 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 1499
1500 - 2499
2500 ขึ้นไป

6
5
2
4
10
-

1
1
1
5
-

5
5
1
1
2
-

2
3
-

74
72
36
84
390
-

0
0
0
0
0
-

-12
-6
+3
-2
-27
-

รวม

27

8

14

5

656

0

-44

ที่มา: กลุ่มบริหารงานบุคคล (20 กรกฎาคม 2563)
สพป.สมุทรสาคร
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ตาราง 15 ความขาดแคลนบุคลากรในสานักงาน ตามกรอบโครงสร้าง สพป.สค.
อัตรากาลัง
ที่

ประเภท

1
2
3
4

ผอ./รอง ผอ.สพป.
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5 กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรัพย์
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 กลุ่มกฎหมายและคดี
9 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

ตามกรอบ*

คนครอง**
รวม ทั่วไป

1
6
4
-

2
1
3
-

66.67
14.29
42.86
-

3
-

10
10
1
2
21

2
-

3
5
1
1
10

5
5
1
1
10

5
5
1
11

50.00
50.00
50.00
52.38

1
4
1
2

7

1

4

5

2

28.57

1

3

-

1

1

2

66.67

-

71

5

34

39

32 45.07

12

3
7
7
-

2

8
1
2
19

2
-

5
1
31
12***

อัตราไม่มี
เงิน

1
5
3
-

3
5
6
-

9

ร้อยละ

1
1
-

2
1
-

2***

คน

รวม

วิชาการ

2

หมายเหตุ

วิชาการ

ทั่วไป

10***

ขาดแคลน

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 1 ตุลาคม. 2563
หมายเหตุ
* กรอบ นับรวมไม่มีเงิน
** คนครอง รวมที่แขวน
*** กรอบ กาหนดตาแหน่งทั่วไปหรือวิชาการ

สพป.สมุทรสาคร
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 ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ
ตำรำง 16 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ
ปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ
วิ ชา
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิ ทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวม

ปี กศ.
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562
2560
2561
2562

หน่ว ยงานะดับ
เขตพืน
้ ที่
48.65
57.46
50.47
37.32
37.16
33.64
39.89
39.68
36.04
35.27
37.87
32.61
40.28
43.04
38.19

จังหวั ด
48.88
57.77
50.64
38.24
38.22
34.2
40.04
40.34
36.56
37.71
40.43
35.03
41.22
44.19
39.11

ภาค 4
47.4
56.72
49.82
37.75
38.06
33.29
39.5
40.03
35.85
37.04
39.96
35.03
40.51
43.69
38.5

สังกัด
45.29
54.61
47.95
35.55
35.65
31.6
38.13
38.83
34.3
32.73
35.47
30.86
37.93
41.14
36.18

ประเทศ
46.58
55.90
49.07
37.12
37.50
32.90
39.12
39.93
35.55
36.34
39.24
34.42
39.79
43.14
37.99

ตำรำง 17 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่ำงๆ

สพป.สมุทรสาคร
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ตาราง 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับเขตพื้นที่และระดับต่างๆ

ตำรำง 19 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ด้าน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

เฉลี่ยรวม

สพป.สมุทรสาคร

ปี กศ.

เขต
พื้นที่

จังหวัด

ภาค 4

สังกัด

ประเทศ

2560

52.57

54.36

55.20

51.94

52.67

2561

54.72

55.52

55.57

52.73

53.18

2562

47.15

47.57

48.22

46.00

46.46

2560

37.10

37.62

38.81

38.38

37.75

2561

47.64

48.17

48.94

47.89

47.19

2562

45.84

45.96

46.76

45.64

44.94

2560

44.84

45.99

47.01

45.16

45.21

2561

51.18

51.85

52.26

50.31

50.19

2562

46.50

46.77

47.49

45.82

45.70
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ตำรำง 20 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1
ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
ด้าน

ปี กศ.

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เขตพื้นที่

จังหวัด

ภาค4

สังกัด

ประเทศ

การอ่านออกเสียง

2560
2561
2562

79.10
71.89
72.28

80.37
72.87
73.60

77.66
71.95
73.39

73.34
65.70
67.49

73.57
66.13
68.50

การอ่านรู้เรื่อง

2560
2561
2562

74.02
76.02
75.12

75.29
76.27
76.27

72.19
74.58
75.58

69.52
71.17
72.51

69.58
71.24
72.81

2560

76.58

77.85

74.95

71.46

71.60

2561

73.96

74.57

73.26

68.44

68.69

2562

73.70

74.93

74.48

70.00

70.66

เฉลี่ยรวม

ตำรำง 21 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2562
พัฒนาการ

จานวน/ร้อยละนักเรียน จาแนกตามระดับคุณภาพ
จานวน นร.
ที่รับการ ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3
ประเมิน จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ด้านร่างกาย

3460

-

-

-

-

3460

100

ด้านอารมณ์

3460

-

-

6

0.17

3454

99.83

ด้านสังคม

3460

-

-

6

0.17

3454

99.83

ด้านสติปัญญา

3460

-

-

6

0.17

3454

99.83

สพป.สมุทรสาคร
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 ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 22 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
นโยบำย/ตัวชี้วดั

ระดับ
คุณภำพ
5.00

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
5
มีห ลั ก คิ ด ที่ ถู กต้อ งเป็ น พลเมือ งดีข องชาติ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มีค่ า นิย มที่ พึง ประสงค์
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
5
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิ บดีศ รี สิ นทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ไม่ประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 9 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
ไม่ประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.88
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
5
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
5
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 13.1 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
1
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 13.2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
ไม่ประเมิน
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 13.2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
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ตำรำงที่ 22 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
นโยบำย/ตัวชี้วดั

ระดับ
คุณภำพ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด
และความต้อ งการของตนเอง มีทัก ษะอาชีพ ที่ ส อดคล้ อ งกั บความต้ อ งการของประเทศ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัตไิ ด้
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 14.1 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
5
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 14.2 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
5
ไม่ประเมิน
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 14.3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มสี ุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวัย (สาหรับ สพป.)
5
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 16.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
4.00
และลดควำมเหลือ่ มล้ำทำงกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (สาหรับ สพป.)
1
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 18.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาหรับ สพป.)
1
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 18.3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
5
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 23.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สาหรับ สพป.)
4
ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 23.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สาหรับ สพ2.)
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
5
ที่มีประสิทธิภาพ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.00
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
5
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
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ตำรำงที่ 22 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563(ต่อ)
นโยบำย/ตัวชี้วดั
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 41 สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านั ก งานส่ ว นกลาง
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมู ลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ
คุณภำพ
3.00
5
1

ตำรำง 23 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมำณ 2563
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ประเด็นที่ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ประเด็นที่ 2 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประเด็นที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community
PLC) และนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ
โดยใช้กระบวนการวิจัย
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คุณภำพ
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4
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ตำรำง 23 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมำณ 2563 (ต่อ)
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1

ระดับ
คุณภำพ
4
4

4

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ประเด็นที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ประเด็นที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย
ปัญหาและความต้องการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ประเด็นที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็น และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

3
3

ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มปี ระสิทธิภำพ
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและ
เป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 ระดับปฐมวัย
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3
4
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ตำรำง 23 : ผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมำณ 2563 (ต่อ)
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ผูเ้ รียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน มีคณ
ุ ภำพตำมหลักสูตร
ประเด็นที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ประเด็นที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
4.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เท่ำเทียมกัน ศึกษำต่อในระดับทีส่ ูงขึน้ หรือมีควำมรูท้ ักษะพื้นฐำน
ในกำรประกอบอำชีพ
ประเด็นที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
4.2 เด็กด้อยโอกาส
4.3 เด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงใน
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์
ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผูม้ สี ่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 3
คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน)
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ระดับ
คุณภาพ
5
5

5
5
5

4
5
5
5
5
5
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดพื้นฐานการพัฒนา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครได้วิเครำะห์สภำพกำรจัด
กำรศึกษำของเขตพืน้ ที่กำรศึกษำจำกกำรระดมควำมคิดจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน เพื่อ
ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร มุ่งเน้น
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรและกำรพัฒนำ
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ โดยมี ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำที่ ส ำคั ญ ของหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐำน ดังนี้
1. พระรำชกระแสพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับกำรศึกษำ
2. พระบรมรำโชบำยในพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสนิ ทรมหำวชิรำลงกรณ์
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 กับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
3. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
4. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
5. แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
6. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
7. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565
8. มำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
9. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร
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พระราชกระแส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เกี่ยวกับการศึกษา
ส่งมอบให้องคมนตรีมำมอบให้กระทรวงศึกษำธิกำร แบ่งเป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ในเรื่องของนักเรียน
1.1. "ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้ำ
หลังมิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้ตนเองได้ลำดับดีๆ เช่น สอบได้ที่
หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง" (11 มิ.ย.55)
1.2 "ครูไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุง่ ปลูกฝังควำมดี
ให้นักเรียนชั้นต้นต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน" (6 มิ.ย.55)
1.3 "เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมำกขึน้ จะได้
มีควำมสำมัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน" (5 ก.ค. 55)
1.4 "ทำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน" (9 ก.ค.55)
ส่วนที่ 2 เรื่องของครู
2.1 "เรื่องครูมีควำมสำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครู เพรำะ
จำนวน ไม่พอและครูย้ำยบ่อย ดังนัน้ ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อนให้พร้อมที่จะสอน
เด็กให้ได้ผลตำมที่ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้
เหมำะสม และปลูกจิตสำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม
กล่ ำ วคื อ ต้ อ งมี ค วำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำรในสำขำที่ เ หมำะสมที่ จ ะสอน ต้ อ งอบรมวิ ธี ก ำรสอนให้ มี
ประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มีควำมรัก ควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นคนท้องที่เพื่อจะ
ได้มีควำมผูกพัน และคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คดิ ย้ำยไปย้ำยมำ" (11 มิ.ย.55)
2.2 "ต้องปรับปรุงครู..ครูจะอำยุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง"
(6 มิ.ย.55)
2.3 "ปั ญ หำปั จ จุ บั น คื อ ครู มุ่ ง เขี ย นงำนวิ ท ยำนิ พ นธ์ เขี ย นต ำรำส่ ง ผู้ บ ริ หำร
เพื่อให้ได้ ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับ
ไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรมเรำต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำม
ดีควำมชอบ หำกคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมำกคือมีคุณภำพและปริมำณ ต้องมี reward" (4 ก.ค.55)
2.4 "ครู บ ำงส่ ว นเวลำสอนนั ก เรี ย นจะสอนไม่ ห มด แต่ เ ก็ บ ไว้ บ ำงส่ ว น หำก
นักเรียนต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็ นกำรสอนใน
โรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตำม" (5 ก.ค.55)
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พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา
กำรศึกษำต้องมุง่ สร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน คือ
1. มีทัศนคติท่ถี ูกต้องต่อบ้านเมือง
1) ควำมรูค้ วำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง
2) ยึดมั่นในศำสนำ
3) มั่นคงในสถำบันกษัตริย์
4) มีควำมเอือ้ อำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวติ ที่มั่นคง-มีคุณธรรม
1) รูจ้ ักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง
3. มีงานทา-มีอาชีพ
1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัวหรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้
เด็กและเยำวชน รักงำน สู้งำน ทำจนงำนสำเร็จ
2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผเู้ รียน
ทำงำนเป็นและมีงำนทำในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผูส้ ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนทำ จนสำมำรถเลีย้ งตนเองและ
ครอบครัว
4. เป็นพลเมืองที่ดี
1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน
2) ครอบครัว-สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำส
ทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี
3) กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้ำนเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งำน
อำสำสมัครงำนบำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ทำด้วยควำมมีน้ำใจและควำมเอือ้ อำทร
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบำลได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย
กำรพัฒนำและยุทธศำสตร์ ซึ่งจะต้องนำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง
1. เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
3. กำรรัก ษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรีย บร้อยภำยในตลอดจน
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
4. กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ
และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ ควำม
มั่นคงรูปแบบใหม่
5. กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
6. กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม
7. กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ
2. กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน
และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. กำรพัฒนำผูป้ ระกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผูป้ ระกอบกำร
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สำกล
4. กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษและเมื อ ง พั ฒ นำเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ชำยแดน และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
5. กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง
6. กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำร
พัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็น,ฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวติ
2. กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
4. กำรเสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะที่ดี
5. กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมสี ุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
1. สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคม
2. พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
3. มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวติ ในสังคมสูงวัย
4. สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. จัดระบบอนุรักษ์ พืน้ ฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมขำติ
2. วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่ มน้ำ เน้นกำรปรับ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
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3. กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.กำรร่ ว มลดปั ญ หำโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ กำรเปลี่ ย นแปลง
สภำพภูมอิ ำกำศ
6. กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
2. กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
4. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
6. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
7. ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1.1.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้ำหมำยที่ 1 : คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึน้ มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้ำหมำยที่ 2 : คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถ ของพหุปัญญำดีขึน้
1.1.2 แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
แนวทำงกำรพัฒนำ : กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำ
ครู กำรพัฒนำโรงเรียนให้มีคุณภำพ
เป้ำหมำยของแผนย่อย : คนไทยมีกำรศึกษำที่มมี ำตรฐำนสำกลเพิ่มขึน้ มีทักษะ
ที่จำเป็นของโลก ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
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1.1.3 แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย
แนวทำงกำรพัฒนำ : กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมิน กำรพัฒนำ
ครู กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศัก ยภำพตำมพหุปัญ ญำ เพื่อประโยชน์ใ นกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เ ต็ ม ตำม
ศักยภำพเพิ่มขึ้น
1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
1.2.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้ำหมำย : คนไทยทุก ช่วงวัย มีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับ กำรพัฒนำอย่ำง
สมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวติ
กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำย : ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
พัฒนำผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย
1.2.2 แผนย่อยกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตัง้ ครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทำงกำรพั ฒนำ : ส่ งเสริ มสนั บสนุ นกำรจั ดกำรศึ กษำในระดั บ ก่ อน
ประถมศึกษำที่มคี ุณภำพ
เป้ำหมำยของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีกำรพัฒนำกำรสมวั ย
สำมำรถเข้ำถึงบริกำร ที่มีคุณภำพมำกขึน้
กำรบรรลุ เป้ ำหมำย : ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน มี
แผนกำรด ำเนิ นกำรให้ บ รรลุ เ ป้ ำหมำย รวมถึ งกำรสนั บ สนุ นกำรยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรจั ด
กำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพืน้ ที่ กำรดำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
1.2.3 แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทำงกำรพั ฒนำ : กำรส่งเสริ มกำรจั ดกำรศึ กษำให้กั บนักเรี ยนระดั บ
กำรศึกษำภำคบังคับ และมัธยมศึกษำตอนปลำย
เป้ำหมำยของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีสำนักพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มี
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิ ผล
ตลอดชีวติ ดีข้ึน
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แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรูโดยรวมของประเทศ
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ ฉบับใหมและกฎหมำยลำดับรอง
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ํำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำ
ผูประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖ : กำรปรับโครงสรำงของหนวยงำนในระบบกำรศึกษำเพื่อ
บรรลุเปำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน กำรสอน
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรูโดยกำรพลิกโฉม
ดวยระบบดิจทิ ัล
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำผูเ้ รียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผูเ้ รียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
6. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
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7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทศั นคติท่ถี ูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พงึ ประสงค์ มีจติ สำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น ซือ่ สัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม
1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่
1

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมสนับสนุนในกำร
สร้ำงภูมิคมุ้ กันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ เพื่อกำรมีงำนทำหรือนำไป
ประกอบอำชีพในท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
2563
80

2564
80

2565
85

80

80

85

1.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
1.3.1 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.3.2 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.3.3 โครงกำรเสริมสร้ำงภูมคิ มุ้ กันเพื่อสันติสุขในพืน้ ที่จงั หวัดชำยแดนภำคใต้
1.3.4 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
1.3.5 โครงกำรสร้ำงผู้นำด้วยกระบวนกำรลูกเสือและสภำนักเรียน
1.3.6 โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ
ภำษำ และอื่น ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ สร้ำงควำมสำเร็จในกำรแข่งขัน
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2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่
1

ตัวชี้วัด

ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำกำลังคนใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น
2 ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีองค์ควำมรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ท่สี ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพำณิชย์
3 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

10

10

10

75

80

80

75

80

85

2.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
2.3.1 โครงกำรพัฒนำกำลังคน ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนกำรลงทุนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมในประเทศและภูมิภำค (กำรจัดตั้ง
สถำบันโคเซ็น)
2.3.2 โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก ด้ำนภำษำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี และกำรประกอบอำชีพ 10 อุตสำหกรรม
2.3.3 โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำกำรวิชำชีพเชิงนวัตกรรม
เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3.1 เป้าหมาย
3.1.1 ผูเ้ รียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มี
ควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 มีสุข
ภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล นำไปสู่กำรสร้ำง
คำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3.1.2 ผูบ้ ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี
จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
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3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญำ
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
จำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ)
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรระดับดีข้นึ ไป
ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู
จำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์เพิ่มขึ้น
ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้
ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR)ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำม
พร้อม ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมิน
ระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA
ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน
และมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคลเพิ่มขึน้
ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะหรือทักษะ
อำชีพในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพกำรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละ
พื้นที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินตนเองในแต่ละมำตรฐำน
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพอยู่ในระดับดีข้นึ ไป

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12
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ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

80

80

80

3

3

3

27,055

29,125

30,306

80

81

82

85

90

95

200

200

250

100

100

100

100

100

100

-

-

8

-

-

8

80

80

80

-

-

80
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3.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
3.3.1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรูท้ หี่ ลำกหลำยให้เอื้อ ต่อกำร
เรียนรูต้ ลอดชีวติ
3.3.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
3.3.3 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ สะเต็มศึกษำ
3.3.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพือ่ เตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน PISA 2021
3.3.5 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
3.3.6 โครงกำรพัฒนำคลังเครื่องมือมำตรฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.3.7 โครงกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่สอดคล้องกับบริบทพืน้ ที่
3.3.8 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย
3.3.9 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย
3.3.10 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ
3.3.11 โครงกำรนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรูด้ ้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (The Education for Sustainable Development)
3.3.12 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
3.3.13 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำง
ศักยภำพครู
3.3.14 โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์
3.3.15 โครงกำรจัดกำรศึกษำให้เด็ก ผู้ท่มี ีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
3.3.16 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย
3.3.17 โครงกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
3.3.18 โครงกำรพัฒนำผูม้ ีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรีและกีฬำ
3.3.19 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรูด้ ิจติ อลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถำนศึกษำ
เพื่อควำมเป็นเลิศ
3.3.20 โครงกำรครูคลังสมอง
3.3.21 โครงกำรสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำพืน้ ฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ
3.3.22 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
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3.3.23 โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนด้ำนศักยภำพกำรเรียนรูเ้ ชิงกระบวนกำร
สู่ควำมทัดเทียมนำนำชำติ
3.3.24 โครงกำรครูผทู้ รงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
3.3.25 โครงกำรคืนครูให้นักเรียน
3.3.26 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
3.3.27 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรูว้ ิทยำกำรคำนวณและกำรออกแบบ
เทคโนโลยี
3.3.28 โครงกำรช่วยเหลือกลุม่ เป้ำหมำยทำงสังคม
3.3.29 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรูใ้ ห้มีควำมหลำกหลำยเพื่อเอือ้ ต่อ
กำรศึกษำและกำรเรียนรูอ้ ย่ำงมีคุณภำพ
3.3.30 โครงกำรส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศที่สอง ควำมเป็นพลเมืองในกำรพัฒนำสู่
โรงเรียนในประชำคมอำเซียน
3.3.31 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูข้ ั้นพืน้ ฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
3.3.32 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนตำมพหุปัญญำ
3.3.33 โครงกำรส่งเสริมทักษะพืน้ ฐำนด้ำนสุขภำพพลำนำมัย
3.3.34 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
3.3.35 โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำสูส่ มรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21
มำตรฐำนสำกล
3.3.36 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ
3.3.37 โครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค (Education Hub)
3.3.38 โครงกำรส่งเสริมและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำสูส่ ำกล
3.3.39 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่ำนิยมของชำติ
3.3.40 โครงกำรวิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
3.3.41 โครงกำรนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
3.3.42 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.
3.3.43 โครงกำรวิทยำศำสตร์พลังสิบ
3.3.44 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจบกำรศึกษำและกำรเทียบ
วุฒิกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
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3.3.45 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สู่ประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยกำรพัฒนำสมรรถนะ
3.3.46 โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำยงำนกำรสอน
3.3.47 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงำน ก.พ. กำหนดและหน่วยงำนภำยนอก
เป็นผู้จัด
3.3.48 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพือ่ เป็นต้นแบบในกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
3.3.49 โครงกำรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชำกำร
3.3.50 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเสริมศักยภำพกำรแข่งขัน
ในประชำคมอำเซียน
3.3.51 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
3.3.52 โครงกำรจ้ำงครูต่ำงชำติโครงกำร English for All
3.3.53 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนอย่ำงมีคุณภำพ
3.3.54 โครงกำร กำรพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนกลุม่ พิเศษ
3.3.55 โครงกำร พัฒนำครูแกนนำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp)
3.3.56 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนสอนภำษำอังกฤษ
3.3.57 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน (โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล)
3.3.58 โครงกำรส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (School as Learning
Community) เพื่อพัฒนำพลเมืองรุน่ ใหม่
3.3.59 โครงกำรเสริมสร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน
เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
4.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุม่ ชำติพันธุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกำส และกลุม่ ที่อยู่
ในพืน้ ที่หำ่ งไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพกำรศึกษำ
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4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1

อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกร
กลุ่มอำยุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษำ
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญ - อำชีวศึกษำ)
จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พกิ ำร ผู้ดอ้ ยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่
เหมำะสมตำมควำมจำเป็น
ร้อยละของสถำนศึกษำในพื้นทีล่ ักษณะพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจน

2

3
4

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

100
100
100
78

100
100
100
78

100
100
100
78

3,630,000

3,630,000

3,630,000

75

80

85

20

20

20

4.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
4.3.1 โครงกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
4.3.2 โครงกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำในระดับพืน้ ที่
4.3.3 โครงกำรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ
4.3.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
4.3.5 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
4.3.6 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
4.3.7 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
4.3.8 โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
4.3.9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
4.3.10 โครงกำรเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
4.3.11 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
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เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้าหมาย
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษษเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

75

80

85

5.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
5.3.1 โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร
5.3.2 โครงกำรกำรพัฒนำเชิงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยกำรดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษำเพือ่ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.3.3 โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ “สืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน”
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
5.3.4 โครงกำรรักษ์ป่ำน่ำน ตำมโครงกำรพระรำชดำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
5.3.5 โครงกำรโรงเรียนสีเขียว
เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำมีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร และรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
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6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

1
2
3

จำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
โครงกำรของ สพฐ. ที่มผี ลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติเพิม่ ขึน้
ร้อยละของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมีคำ่ คะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA) ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 85

4

ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์
สุจริต
ร้อยละของสถำนศึกษำนำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำม
อิสระและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพิม่ ขึ้น

5

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
2
2
2
15
20
25
80
90
95
501

50

50

60

80

100

6.3 แผนงาน/โครงการสาคัญ
6.3.1 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพืน้ ที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
6.3.2 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
6.3.3 โครงกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนใน
ภำพรวม
6.3.4 โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
กำรของ สพฐ. และหน่วยงำนในสังกัด โดยใช้ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)
6.3.5 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนทั้งระบบ (e-MES)
6.3.6 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำนให้โรงเรียนนิติบุคคล
6.3.7 โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
6.3.8 โครงกำรติดตำมนักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร)
6.3.9 โครงกำรติดตำม ประเมินผลและพัฒนำคุณภำพกลุม่ โรงเรียนทีม่ ีลักษณะพิเศษ
6.3.10 โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปพ.3
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ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2565
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนได้ ป ระกำศ นโยบำยส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563
ดังนี้
ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำกำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี
สมวัยทุกด้ำน โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 ตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญำของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลำกหลำย มี เ ป้ ำ หมำยให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม วั ย ได้ รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จำเป็นของโลกในอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ
ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รสู้ ิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบและมีจิตสำธำรณะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึก ษำขั้น
พื้ น ฐำนให้ เ ป็ น “การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานวิ ถี ใ หม่ วิ ถี คุ ณ ภาพ” มุ่ ง เน้ น ควำมปลอดภั ย ใน
สถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำ เทียม และบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงกำหนดนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึ ก ษำและสถำนศึ ก ษำ จำกภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คำมทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง กำรจั ด
สภำพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพื่อ
กำรศึกษำต่อ
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2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้
ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เ ด็ ก พิก ำรและผู้ด้อ ยโอกำสให้ไ ด้รับ โอกำสทำงกำรศึก ษำที่ มี
คุณภำพ มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมี ศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของ
ชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดตี ่อบ้ำนเมือง
3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้น
สูง นวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและกำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมีงำนทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่
จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำร
วัดและประเมินผลผูเ้ รียนทุกระดับ
3.4 พั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้ เ ป็ น ครู ยุ คใหม่ มี ศั ก ยภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่ อเนื่อง รวมทั้งมี
จิตวิญญำณควำมเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
กำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียนคุ ณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำด
เล็กและโรงเรียนที่สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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4.3 บริ ห ำรจั ด กำรโรงเรี ย นขยำยโอกำสทำงกำรศึ ก ษำที่ มี จ ำนวนนั ก เรี ย น
ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้ รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกั บ
นโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทีมีคุณภำพในสถำนศึกษำที่ มีวัตถุประสงค์เฉพำะ
และสถำนศึกษำที่ตงั้ ในพืน้ ที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับ สนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึก ษำให้ เ ป็นต้ นแบบกำรพัฒนำนวัต กรรม
กำรศึกษำและเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูค่ วามเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณา
1. ภำวะผูน้ ำของผู้บริหำรในกำรนำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย
2. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
4. กำรสร้ำงหรือกำรประยุ กต์ใช้นวั ตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
5. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. กำรนำผลกำรดำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิง
ระบบสำมำรถเรียนรูก้ ำ้ วทันกำรเปลี่ยนแปลง
2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) และกำร
สร้ำงชุมชนกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)
3. กำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย
เพื่อให้บุคลำกร มีโอกำสได้เรียนรูต้ ำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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4. กำรน ำองค์ ค วำมรู้ ม ำพั ฒ นำตนเอง พั ฒ นำงำน และพั ฒ นำองค์ ก ำร โดยใช้
กระบวนกำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอานาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรทำงำนขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิ ชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานต้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น สำระ
ท้องถิ่นและสอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึ กษำให้สอดคล้องกับ หลักสูต รกำรศึ ก ษำ
ปฐมวั ย ฯ แกนกลำงกำรศึ ก ษำชั้ น พื้ น ฐำน กรอบหลั ก สู ต ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และควำมต้ อ งกำรของ
สถำนศึกษำ
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่ง เสริม สนั บ สนุ นให้สถำนศึ กษำมีกำรผลิต จั ด หำ และพั ฒนำสื่อ เครื่องมือ
อุปกรณ์ในกำรเรียนรูท้ ี่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวัดผล ประเมินผล และนำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7. จัดทำวิจัยส่งเสริมกำรวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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9. ประสำน ส่ง เสริม ให้บุ คคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุ ม ชน องค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำและ
ควำมต้องกำร
2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ
4. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหางานต้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรวำงแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และ
ควำมต้องกำร
2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. กำรพัฒนำ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำม
เป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจำเป็ นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนทศ
2. กำรจัดทำสำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน
3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อม
4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
5. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
6. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
กำรจัดระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำภำรกิจหลัก 4 ด้ำน
และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ประเด็นการพิจารณา
ผลงำนหรือผลกำรดำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุ
เป้ำหมำยสำเร็จตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนภำยในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ทั้ง ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิด ประสิท ธิภ ำพ เป็ น ที่ย อมรับและ
สำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา

สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ดูแลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผล
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลกำรประเมินพั ฒนำกำรของเด็ กปฐมวั ย เป็ น ไปตำมมำตรฐำนคุณ ลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
2. ผลกำรทดสอบควำมสมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ชั้ น พื้ น ฐำน ( Ordinary National
Educational Teat : O- NET)
4. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
5. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียนตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
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6. ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
7. ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประขากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาชั้นพื้นฐานเท่าเทียม
กันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
1. จำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถงึ เกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียน
ชั้นประถมศึกษำที่ 1
2. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง
3. อั ต รำกำรศึ ก ษำต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ของผู้ เ รี ย นที่ จ บชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6
4. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม
4.2 เด็กด้อยโอกำส
4.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
5. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐำนในกำรประกอบอำชีพ
6. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานชิประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการพิจารณา
ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่
ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ กคศ ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ กคศ.กำหนด หรือรำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
ประเด็นการพิจารณา
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำร
ให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในสำนักงำนเขต
พื้น ที่กำรศึ กษำโดยใช้แบบสอบถำมเพื่อ ประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บ ริกำรครอบคลุมทุก
ภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เป็นแนวคิดทักษะแห่งอนำคตใหม่ : กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิด
เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกำรกำหนดแนวทำงยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้ำงรูปแบบและแนวปฏิบัติในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน
เพื่อใช้ในกำรดำรงชีวิตในสังคมแห่งควำมเปลี่ ยนแปลงในปัจจุบัน โดยกำหนดทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1) ทักษะชีวติ และการทางาน ในกำรดำรงชีวิตและทำงำนในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ควำมสำเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนำทักษะชีวติ ที่สำคัญ ได้แก่
 ควำมยืดหยุ่นและกำรปรับตัว
 กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
 ทักษะด้ำนสังคมและทักษะข้ำมวัฒนธรรม
 กำรเป็นผู้สร้ำงหรือผู้ผลิตงำนที่รับผิดชอบเชื่อถือได้
 ภำวะผูน้ ำและควำมรับผิดชอบ
2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดควำมพร้อมของนักเรียน
เข้ำสู่โลกกำรทำงำนที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
 ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
 กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ
 กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ
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3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในปัจจุบันมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ผ่ำนทำงสื่อและเทคโนโลยีมำกมำย ผูเ้ รียนจึงต้องมีควำมสำมำรถในกำรแสดงทักษะกำรคิดอย่ำง
มีวจิ ำรณญำณและปฏิบัติงำนได้หลำกหลำย โดยอำศัยควำมรูใ้ นหลำยด้ำน ได้แก่
 ควำมรูด้ ้ำนสำรสนเทศ
 ควำมรูเ้ กี่ยวกับสื่อ
 ควำมรูด้ ้ำนเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
เป้าหมายการพัฒนา :
พันธกิจ

วัตถุประสงค์ :

:

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข

1. สร้ำงสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำ
เกษตร ประมง ประมงแปรรูปและกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล
3. พัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม ชุมชนให้มคี วำมเข้มแข็งและดำรงชีวติ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงปกติสุข
1. จังหวัดสมุทรสำครมีสภำพแวดล้อมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
2. สินค้ำด้ำนกำรเกษตร กำรประมง ประมงแปรรูปและกำรบริกำร มีมูลค่ำ
เพิ่มขึน้ และสินค้ำอุตสำหกรรมมีมำตรฐำนสำมำรถแข่งขันในตลำดโลก
3. ประชำชนอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1. ปริมำณขยะมูลฝอยทีไ่ ด้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรพัฒนำพืน้ ที่อุตสำหกรรม
พัฒนำเข้ำสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
3. จำนวนสถำนประกอบกำรที่ผำ่ นเกณฑ์ Green Industry
4. อัตรำกำรขยำยตัว มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human
Achievement Index : HAI)
สพป.สมุทรสาคร
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ประเด็นการพัฒนา : 1. พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
2. ส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรแปรรูปอำหำร กำรท่องเที่ยวและ
กำรบริกำรสู่ตลำดสำกล
3. พัฒนำคุณภำพชีวติ ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มำตรฐำน
2. เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
3. ยกระดับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในพืน้ ที่
4. ส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรแปรรูปอำหำร และภำคอุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง ให้ได้มำตรฐำนสำกล
5. เพิ่มช่องทำงกำรคลำด กำรจำหน่ำยสินค้ำและกำรบริกำรทั้งใน
และต่ำงประเทศ
6. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวและกำรบริกำร
7. พัฒนำคุณภำพชีวติ และครอบครัวตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
8. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย
9. สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
(ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) (ฉบับทบทวน) (รอบปี 2565) จังหวัดสมุทรสำคร)

สพป.สมุทรสาคร
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
จากการศึ ก ษาสถานภาพบริ บ ทของเขตพื้ น ที่ กรอบนโยบายของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้นามากาหนดทิศทางใน
การจั ด การศึ ก ษา โดยการระดมความคิ ด จากทุ ก ภาคส่ ว น เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้

วิสัยทัศน์
“การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ ฐานความเป็นไทย
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้วถิ ีใหม่ วิถีสมุทรสาคร”
คานิยาม
“มาตรฐานระดับสากล” หมายถึง ศักยภาพนักเรียนเป็นพลโลก การจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
“ความเป็นไทย” หมายถึง รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
มีคุณธรรมจริยธรรม
“วิถีสมุทรสาคร” หมายถึง การบริหารจัดการด้วยรูปแบบสาครยกกาลังสอง :
(SAKHON)2 Model โดยมีเป้าหมายเลิศสุดสมุทรสาคร 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพผูเ้ รียน คุณภาพ
ครู คุณภาพผูบ้ ริหารและคุณภาพองค์กร
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พันธกิจ
1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามกหลักสูตร ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพืน้ ฐานความเป็นไทย
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการ
หลักการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพการบูรณาการการจัดการศึกษา
เน้นการมีสว่ นร่วมและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

ค่านิยมองค์กร
องค์กรมีชีวติ น้อมจิตบริการ งานสัมฤทธิผล คนมีคุณธรรม
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เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถู ก ต้ อ ง และเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี จิ ต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม
2. ผูเ้ รียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี
ทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่ง พาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเป็ น พลเมื อ งพลโลกที่ ดี (Global Citizen) พร้ อ มก้ า วสู่ ส ากล น าไปสู่ ก ารสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผูเ้ รียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา สถานศึก ษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิ ง
บูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
สพป.สมุทรสาคร
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการ
จัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนารูปแบบการกากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริมและ
ให้กาลังใจที่มีประสิทธิภาพ

จุดเน้นการพัฒนา

สมุทรสาครวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เลิศสุด สมุทรสาคร
คุณภาพ

ผู้เรียน
เป็นเลิศ

สพป.สมุทรสาคร

ครู
เป็นเลิศ

ผูบ้ ริหาร

เป็นเลิศ

องค์กร
เป็นเลิศ

59

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โมเดลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(SAKHON)2 Model

ตัวชี้วัดความสาเร็จ “เลิศสุด สมุทรสาคร”
ผู้เรียนเป็นเลิศ : Super Best Students (SBS)
1. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
1.1 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้น อ่านออก/อ่านคล่อง ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
1.2 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เขียนได้/เขียนคล่อง ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
1.3 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 3 ขึ้นไป
1.4 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับ 3 ขึ้นไป
สพป.สมุทรสาคร
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2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ
ระดับดีข้ึนไป
2.2 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.3 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2.4 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทาตามความถนัด
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.1 ร้อยละของผูเ้ รียนแต่ละระดับชั้น มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป
3.2 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.3 ร้อยละของผูเ้ รียนแต่ละระดับชั้นมีทักษะในการดารงชีวติ ได้อย่างปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด
ครูเป็นเลิศ : Super Best Teachers (SBT)
1. จัดการเรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.1 ร้อยละของครูที่มีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
1.2 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.3 ร้อยละของครูที่เปลี่ยนบทบาทจาก ครูผสู้ อนเป็นโค้ช
2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
2.1 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และสื่อ เทคโนโลยีทันสมัย
สพป.สมุทรสาคร
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2.2 ร้อยละของครูที่สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีทักษะการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรูท้ ันสื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
2.3 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์
ตีความ ตรวจสอบ และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถประเมินประโยชน์และโทษในการ
เลือกรับใช้ประโยชน์ จากสื่อต่างๆ /
3. ครูมืออาชีพ
3.1 ร้อยละของครู ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ร้อยละของครูที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
3.3 ร้อยละของครูที่มรี ายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน
4. Digital literacy
4.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้ดิจทิ ัล
สามารถนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้
4.2 ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตน และในการติดต่อสื่อสาร
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.3 ร้อยละของครูที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
5. English literacy
5.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.2 ร้อยละของครูที่มกี ารใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของตนเอง และนักเรียน
5.3 ร้อยละของครูที่ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของ
การเรียนรู้ภาษา โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)
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ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเลิศ : Super Best Directors (SBD)
1. มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
1.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพตามสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่อง
1.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการจัดการสถานศึกษา วางแผนยุทธศาสตร์
วางแผนปฏิบัติการและนาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
1.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้
และการนิเทศภายใน
2. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. Digital Literacy
3.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจทิ ัล
สามารถนามาใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจทิ ัล ในการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว
4. English Literacy
4.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้รบั การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของตนเอง
5. มีนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
5.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารการศึกษาที่สามารถนาสูก่ ารปฏิบัติได้
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องค์กรเป็นเลิศ : Super Best Organization (SBO)
1. บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1.1 องค์กรมีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
1.2 องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักการกระจายอานาจที่กาหนด
2. มีระบบการกากับ ติดตามที่มีประสิทธิภาพ
2.1 ความสาเร็จของผลการประเมินตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ความสาเร็จของระบบประกันคุณภาพภายใน
2.3 ความสาเร็จของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
2.4 ความสาเร็จของสานักงานเขตพืน้ ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
3. นาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
3.2 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ
4. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4.1 สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย
4.2 สถานศึกษาจัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
4.3 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัย
4.4 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามีจัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน
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ตัวชี้วัดจาแนกตามยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร เชื่อมโยงตัวชี้วัดนโยบาย สพฐ.
ตัวชี้วัด
สพฐ.

ตัวชี้วัด
สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน
ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคมุ้ กันพร้อม ภัยจากยาเสพติด
รับมือ การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
2) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
ภูมิคมุ้ กันอาชญากรรมไซเบอร์
3) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
การป้องกันภัยพิบัตติ า่ ง ๆ
4) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ภูมิคมุ้ กันในการอยู่ร่วมกันในสังคม
5) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างภูมิคมุ้ กันโรคอุบัตใิ หม่
6) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมการป้องกันเรื่องเพศและการค้ามนุษย์
1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ทรงเป็นประมุข
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ดตี อ่ บ้านเมือง
จริยธรรม มีค่านิยมที่พงึ ประสงค์ มีคุณธรรม
และปฏิบัตติ นเป็นพลเมืองดีของชาติ
อัตลักษณ์ (พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา) มีจิต
3) ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซือ่ สัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินยั และรักษาศีลธรรม
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ตัวชี้วัด
สพฐ.

ตัวชี้วัด
สพป.สมุทรสาคร

1) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
1.3 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความรู ้ ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคาม ในการป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด
ทุกรูปแบบที่มีผลผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีภูมคิ ุ้มกันภัยด้าน
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน อาชญากรรมไซเบอร์
3) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ชีวิตและทรัพย์สนิ การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ ภัยพิบตั ิตา่ งๆ และโรคอุบตั ิใหม่ เป็ นต้น ในการป้องกันภัยพิบัตติ า่ ง ๆ
4) ร้อยละของผู้เรียนมีภูมิคมุ้ กันในการ
ป้องกันตนเองจาก ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
5) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
โรคอุบัตใิ หม่
6) ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจากภัย
ของการค้ามนุษย์
1.4 ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพัฒนาพิเศษ
---------เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้รบั โอกาส และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
1.5 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
1) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีกลุม่
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ชาติพันธุ์และกลุ่มด้อยโอกาส ได้รับการบริการ
ในพืน้ ที่หา่ งไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามต้องการ สอดคล้อง กับ
บริบทของพืน้ ที่
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1.6 ร้อยละของสถานศึกษา น้อมนาพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1) ร้อยละของสถานศึกษาในการน้อมนา
100
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษากาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละของสถานศึกษาในการน้อมนาหลัก
100
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา
----------การจัดการศึกษาตามบริบท
2.2 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับที่มีความเป็น
1) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนา
เลิศตามหลักพหุปัญญา ได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศตามหลักพหุปัญญา
สนับสนุน เต็มตามศักยภาพ
2.3 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับ
ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัด การพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและ
และความสนใจ
ความสนใจ
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2.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา 1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถด้าน
ต่างประเทศ ด้านดิจทิ ัล และด้านการคิด
ภาษา ต่างประเทศ ระดับ 3 ขึน้ ไป
วิเคราะห์เพื่อการแข่งขันของประเทศ
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ระดับดีข้นึ ไป
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ระดับดีข้นึ ไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการ
1) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สติปัญญาตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พงึ
• ด้านร่างกาย
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
• ด้านอารมณ์- จิตใจ
พุทธศักราช 2560 ในระดับดีข้นึ ไป
• ด้านสังคม
• ด้านสติปัญญา
• คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ข้อ
3.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี 1) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
ความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวติ เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
อยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ ขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ 3 ขึน้ ไป
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลก สมรรถนะสาคัญและทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
ในระดับดีข้นึ ไป
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3) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
การอ่าน การเขียน คิด วิเคราะห์ (3R ทักษะ
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21)
4) ร้อยละของนักเรียนได้รับการประเมิน
ทักษะอาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพหรือ
ดารงชีวติ ตามความต้องการ
3.3 ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
1) ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนได้รับ
ประถมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ
การพัฒนาและยกระดับความรูภ้ าษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนาทางด้าน
ของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
2) ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ
กาหนด
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนใน ระดับ 1) ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ
ม.ต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการ ม.ต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการ
อ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ อ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
(โครงการโรงเรียนขยายโอกาส)
3.5 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละ
1) ร้อยละอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาต่อประชากรกลุม่ อายุ
ระดับการศึกษาต่อประชากรกลุม่ อายุ
- ระดับปฐมวัย
• ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
• ระดับประถมศึกษา
- ระดับ ม.ต้น
• ระดับ ม.ต้น
- ระดับ ม.ปลาย
• ระดับ ม.ปลาย
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3.6. จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการ
จัดการเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
3.7 จานวนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

3.8 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีข้นึ ไป
3.9 นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
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1) จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (สหวิทยาเขต
ละ 1 โรงเรียน)
1) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล (10 ด้าน)
• ระดับ ป.3
• ระดับ ป.6
• ระดับ ม.3

11

1) ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีข้นึ ไป
1) นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ร้อยละ 50 ขึน้ ไป
• ระดับ ป.6
• ระดับ ม.3
• ระดับ ม.6
3.10 ร้อยละของผู้เรียน ชัน้ ประถมศึกษา
1) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ระดับชาติ (NT) ระดับดีข้นึ ไป
3.11 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
1) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนา
ทางการศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครู มาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครู
ยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมี ยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
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3.12 ร้อยละของครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาให้มคี วามรู้
ความสามารถ และทักษะในการใช้ดิจิทัล
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัตงิ าน
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1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการใช้ดิจิทัลให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัตงิ าน
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50

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
4.1 จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พกิ าร ด้อยโอกาส
เข้าถึงบริการทางการศึกษา และการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมตามความจาเป็น

1) จานวนนักเรียนที่เป็นผู้พกิ าร
2) จานวนนักเรียนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส
3) ร้อยละของนักเรียนที่พิการได้รับการ
ช่วยเหลือผ่านเกณฑ์ประเมินตาม IEP
4) ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับ
การช่วยเหลือ
4.2 จานวนนักเรียนยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุน 1) ร้อยละของนักเรียนยากจนที่ได้รับเงิน
ปัจจัยพืน้ ฐาน/กองทุนเพื่อความเสมอภาค
อุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐาน
2) ร้อยละของนักเรียนยากจนที่ได้รับกองทุน
เพื่อความเสมอภาค
4.3 สถานศึกษาทุกแห่งบรรลุเป้าหมายเพื่อ
1) ร้อยละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development แบบยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย
Goals : SDGs)
4.4 สถานศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมและได้รับ
1) จานวนของสถานศึกษาที่มีสว่ นร่วมให้ความ
ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชน
อกชน ชุมชนและประชาชน ในการส่งเสริม
ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
2) จานวนของสถานศึกษาที่ได้รับความร่วมมือ
กับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการจัดการศึกษา

สพป.สมุทรสาคร

1,628
4,030
32.40
100
28.98
12.18
100

102

102
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ตัวชี้วัด
สพฐ.
4.5 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติพนื้ ที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
4.6 ร้อยละของสถานศึกษานาเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้
อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
สพป.สมุทรสาคร

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

-----------

-

1) ร้อยละของสถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและ
มีประสิทธิภาพ

100

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
1) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการอนุรักษ์
และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงการดาเนินชีวติ ที่เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ได้รับการพัฒนาในการอนุรักษ์
สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นต้นแบบสานักงาน
2) ร้อยละของสถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดี
สีเขียว (GREEN OFFICE)
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.3 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้
1) ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และ
ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการ จัดกิจกรรมสร้างตระหนักในการอนุรักษ์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สพป.สมุทรสาคร

100

95

100

100

100
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ตัวชี้วัด
สพฐ.

ตัวชี้วัด
สพป.สมุทรสาคร

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
6.1 จานวนกระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
6.2 จานวนของโครงการ สพฐ. ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
6.3 ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
6.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
6.5 จานวนสถานศึกษาที่ได้รบั การส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

6.6 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการ
กระจายอานาจการ บริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระตามแนวทางที่กาหนด
6.7 หน่วยงานทุกระดับผ่านการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)

สพป.สมุทรสาคร

1) จานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล
1) ร้อยละของโครงการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1) ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
(ITA) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต ระดับดีข้นึ ไป
1) จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์
2) จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
1) ร้อยละของสถานศึกษาทีไ่ ด้รับการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
อิสระตามแนวทางที่กาหนด
1) ค่าเฉลี่ยร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)

14
80
90

70

70

80

88
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ตัวชี้วัด
สพฐ.
6.8 หน่วยงานทุกระดับสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
นาไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาได้

ตัวชี้วัด
สพป.สมุทรสาคร
1) ร้อยละของสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษาได้

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

80

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนารูปแบบการกากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริมและให้กาลังใจ
ที่มีประสิทธิภาพ
-

-

-

-

สพป.สมุทรสาคร

1) ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ
2) ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) เสริมทักษะ
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน
3) ร้อยละของโรงเรียนที่มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้มคี วามหลากหลาย
4) ร้อยละของโรงเรียนที่มีการส่งเสริมหรือ
พัฒนาบุคลากร ในการจัดการการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
5) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีข้นึ ไป
6) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีข้นึ ไป
7) ร้อยละของโรงเรียน ที่จัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการมีงานทาและอาชีพ ตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน

100

100

90
100

90
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ตัวชี้วัด
สพฐ.
-

-

-

-

-

-

สพป.สมุทรสาคร

ตัวชี้วัด
สพป.สมุทรสาคร

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

8) ร้อยละของโรงเรียนใช้นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ตามบริบท
โรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
9) ร้อยละของโรงเรียน ที่ใช้ระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยประกอบการตัดสินใจในการกาหนด
ทิศทาง นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
10) ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
11) ร้อยละของโรงเรียน ที่ใช้การนิเทศภายใน
เป็นเครื่องมือกากับ ติดตามการดาเนินงาน
12) ร้อยละของโรงเรียน ที่มมี าตรการรักษา
ความปลอดภัยและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความปลอดภัยแก่ผู้เรียน
13) ร้อยละของโรงเรียน ที่มภี าคีเครือข่าย
ในการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน
14) ร้อยละของโรงเรียน ที่บริหารจัด
การศึกษา โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
และภาคีเครือข่าย

90

90

-

100
100

90
90
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ยุทธศาสตร์ : สู่การปฏิบัติ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาครก าหนดวางแผนการใช้
งบประมาณตามกรอบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจัดสรรให้เพื่อการปฏิบัติ
และพัฒนางานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ก. งบบริหาร : ค่าใช้จ่ายประจาที่จาเป็นในการบริหารสานักงาน) งบประมาณ 1,660,000 บาท
ดังนี้
ตาราง 24 : งบบริหาร : ค่าใช้จ่ายประจาที่จาเป็นในการบริหารสานักงาน

สพป.สมุทรสาคร
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ตารางที่ 24 : งบบริหาร : ค่าใช้จ่ายประจาที่จาเป็นในการบริหารสานักงาน (ต่อ)

สพป.สมุทรสาคร
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ข. งบพัฒนา (งบประมาณโครงการ) งบประมาณ 7,011,555 บาท รอการ
จัดสรรจาก สพฐ. ดังนี้
ตารางที่ 25 : สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การขยายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา
7. การพัฒนารูปแบบการกากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน
ส่งเสริมและให้กาลังใจที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น

สพป.สมุทรสาคร

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

2
1

102,660
342,450

16
2

1,903,670
67,050

1

44,905

8

3,318,670

7

1,232,150

37

7,011,555
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ตารางที่ 26 : สรุปโครงการ/งบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์
ที่

ชื่อโครงการ

งบ
ประมาณ

กลุ่ม/
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1 1) เสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขในสถานศึกษา
2 2) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

38,000 กสจ./

P.91

อลินดา

64,660 กสจ./

P.92

จุฑามาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3 1) ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดและแข่งขันกิจกรรม
342,450 กสจ./
P.95
กั
ล
ยา
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4
5
6
7
8
9

1) นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต
2) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
ผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
3) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต
4) อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค
การผลิตสื่อมัลติมเี ดียจากสมาร์ทโฟน
5) พัฒนาครูผู้ช่วยสูก่ ารเป็นครูมอื อาชีพ
สังกัด สพป.สค.
6) พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา

50,000 กสจ./

P.99

อลินดา

6,960 กบค./

P.100

ธนาธร

5,000 กนต./

P.101

สุพรรณี

50,930 กอก/

P.103

สมชาย

506,520 กพค./

P.105

สุวรรณ

36,150 DLICT/

P.106

สุภาภรณ์

สพป.สมุทรสาคร

79

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตารางที่ 26 : สรุปโครงการ/งบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

10 7) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
11 8) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
งบลงทุน
12 9) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
13 10) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเด็กปฐมวัย
14 11) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตหิ น้าที่ตาแหน่ง
ผอ.สพท และ รอง ผอ.สพท. ในระยะ 1 ปี
15 12) การตรวจและประเมินผลงานวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
16 13) ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัตงิ านการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา
17 14) พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม่ บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
18 15) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
งานบริการใน สพป.สมุทรสาคร
19 16) เพิ่มศักยภาพการนานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ

งบ
กลุ่ม/
หมายเหตุ
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ
112,160 กนต./
P.107
สาวิตรี

110,430 กนผ./

P.111

สุชาดา

121,380 กนต./อมรศรี
121,380 กนต./อมรศรี
180,000 กบค./ธนาธร/

P.113
P.115
P.117

สิริพร
กบค./นิรวิทย์

P.118

กบส./
สมเกียรติ

P.120

35,390

กบส./
สมเกียรติ

P.122

64,630

กอก./
นิภาพร

P.124

40,190

กนผ./กฤษณา

P.125

55,300
407,250

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
20 1) ส่งเสริมประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาส
18,050 กสจ./
P.127
กั
ล
ยา
ทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2564

สพป.สมุทรสาคร
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21 2) การซ่อมบารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและ
กิจกรรม DLTV

49,000 กนต./

P.130

อรรถพล

ตารางที่ 26 : สรุปโครงการ/งบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

งบ
ประมาณ

กลุ่ม/
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
22 1) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
44,905 กสจ./
P.135
สุ
ร
างค์
ในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
23 1) เตรียมการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
24 2) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 3) ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.
26 4) อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเขียนโครงการตามรูปแบบ
XYZ Model
27 5) การบริหารงานติดตาม รายงานประเมินผล
28 6) การพัฒนาคุณภาพ สพท. ตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการ
29 7) ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านตามภารกิจฯ
(จ้างบุคลากรใน สพท. 9 โครงการ 17 อัตรา)
1) กลุม่ อานวยการ จานวน 5 อัตรา (รวมเงินเพิ่มค่าจ้างยาม)
2) กลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน 4 อัตรา
3) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ จานวน 3 อัตรา
4) กลุ่มนโยบายและแผน จานวน 2 อัตรา
5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 1 อัตรา

สพป.สมุทรสาคร

316,380

กนผ./
ณัฐหทัย

P.137

114,480

กอก./
นิภาพร

P.139

32,200

กอก./เพียงพนา

65,750 กนผ./

P.141
P.142

วนิดา

21,650 กนผ./อรประภา,

P.143

เกริกกานต์
28,210 กอก./
อมรรัตน์

P.145

2,710,000 กอก./กบค./

P.147

กนต./กนผ./
กสจ./กบส./
กพค.
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6) กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จานวน 1 อัตรา
7) กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 อัตรา

ตารางที่ 26 : สรุปโครงการ/งบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

30 8) สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายองค์กร
จัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ นโยบาย ทิศทางองค์กร

งบ
กลุ่ม/
หมายเหตุ
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ
30,000 กนผ./วนิดา
P.148

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนารูปแบบการกากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน ส่งเสริมและ

ให้กาลังใจที่มีประสิทธิภาพ
31 1) ส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
32 2) นิเทศบูรณาการคู่ขนานการนิเทศภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจาปี 2564
33 3) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก
แห่งศตวรรษที่ 21
34 4) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
35 5) วัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
36 6) การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เชิงรุก
แห่งศตวรรษที่ 21
37 7) เลิศสุดสมุทรสาคร

300,450 กนต./

P.150

สมบัติ

175,000 กนต./

P.152

สุพรรณี

200,200 กนต./

P.154

เอกรัฐ

9,120 กนต./
อมรศรี
292,000 กนต./
นฤมล, วรนุช
193,170 กนต./
นฤมล

62,210 กนต./

P.156
P.158
P.160
P.162

จงรัก

สพป.สมุทรสาคร
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือสำคัญทำงกำรบริหำร
และกำรปฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ ส่ ง มอบผลผลิ ต กำรให้ บ ริ ก ำรกำรศึ ก ษำที่ เ ชื่ อ มโยง สอดคล้ อ งกั บ
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยรัฐ บำล กระทรวงศึก ษำธิก ำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน ภำยใต้
งบประมำณที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรให้ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ
และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่น
เพื่อใช้ขับเคลื่อนภำรกิจสู่เป้ำหมำย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร จึง
ได้กำหนดปัจจัยควำมสำเร็จกระบวนกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร และกำรบริหำรงบประมำณ
เพื่อนำแผนสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำต้องดำเนินงำน เพื่อ
ตอบสนองตัวชี้วัดและเป้ำหมำย บริหำรงบประมำณโดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ ประหยัดและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด เป็นไปตำมจุดเน้นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำคร สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำร
ด ำเนิ น งำนจั ก ต้ อ งถู ก ต้ อ งตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงบประมำณและระเบี ย บวิ ธี ก ำรบริ ห ำร
งบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง ดังนี้
1. กำรอนุมัติโครงกำร เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุม ดูแลกำรใช้งบประมำณให้เป็นไป
ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรใช้ ง บประมำณและกำรเสนอของบประมำณเพิ่ ม เติ ม กำรบริ ห ำร
งบประมำณของส ำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำประถมศึกษำสมุทรสำคร มีระบบที่สำมำรถ
ติดตำมตรวจสอบได้และมีข้อมูลเพียงพอต่อกำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรค ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร
เสนอรำยละเอียดโครงกำรและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผนโดยให้เป็นไปตำมข้อตกลง
กำรด ำเนิ น โครงกำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึ ก ษำสมุ ท รสำคร รวมทั้ ง รำยกำรงบประมำณที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรรจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน จัดสรรให้ดำเนินกิจกรรม/โครงกำรเป็นกำรเฉพำะ ทั้งนี้ ในส่วน
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งบประมำณที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดสรรให้โรงเรียนเป็นหน่วย
ดำเนินกำร ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมระดับเขตพื้นที่ได้ให้คำแนะนำ ดูแล ตรวจสอบให้ดำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของโครงกำรที่กำหนด
เมื่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครลงนำมอนุมัติ
โครงกำรแล้ว ให้สำเนำบันทึกเสนอขออนุมัติและเอกสำรโครงกำร (ค.3) และประมำณกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ (ค.2) ให้กลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ทรำบด้วย
2. กำรใช้งบประมำณ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงกำรใด ๆ ขอให้ยึดหลักธรรมำภิบำล คือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบและ
หลั ก ควำมคุ้มค่ำของงบประมำณ โดยกำรดำเนินงำนจัก ต้องถู กต้องตำมวัตถุ ประสงค์ของ
งบประมำณและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง
3. มำตรกำร/แนวทำงกำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
3.1 กำรเบิก จ่ำย กำรเร่งรัดและรำยงำนผลกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ เพื่อให้ก ำร
บริหำรงบประมำณดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องรวดเร็ว ให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ แนะนำผู้รับผิดชอบโครงกำร เพื่อให้สำมำรถใช้จ่ำย
ได้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยของรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด ให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ ควบคุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครทรำบอย่ำงน้อย ดังนี้
- ไตรมำสละ 1 ครั้ง (สิน้ สุดเดือน ธันวำคม , มีนำคม , มิถุนำยน ภำยใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป)
- ทุกเดือนในไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณ (กรกฎำคม , สิงหำคม,
กันยำยน ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)
พร้อมทั้งสำเนำแจ้งกลุ่มนโยบำยและแผนทรำบ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงบประมำณใน
ภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
3.2 กรณี กิจกรรมหลักของโครงกำรสิ้นสุด แล้ว มีงบประมำณคงเหลือ ทั้งที่เป็น
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร หรืองบที่
ได้ รั บ จั ด สรรจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนเป็ น กำรเฉพำะ ไม่ ใ ห้
ผู้รับ ผิด ชอบโครงกำรจัด ซื้อวั ส ดุเพิ่มเติม (ยกเว้น กรณีมีเ หตุจำเป็นซึ่ง ต้องขออนุมัติพร้อม
เหตุผลควำมจำเป็นผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน เป็นรำยกรณีไป) ทั้งนี้ เมื่อกิจกรรมของโครงกำร
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ดังกล่ำวสิ้นสุดลงแล้วมีงบประมำณคงเหลือ จะนำกลับคืนไปสมทบเป็นภำพรวมของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร สำหรับใช้จัดสรรให้กับโครงกำรอื่น ๆ ที่จำเป็น
หรือมีกรณีเร่งด่วนต่อไป
4. กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรและโครงกำรที่ดำเนินกำรเพิ่มเติมระหว่ำง
ปีงบประมำณ กรณีมีสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนรำยละเอียด
โครงกำรบำงส่วน หรือยุบเลิกโครงกำร หรือจำเป็นต้องจัดทำโครงกำรอื่นแทน หรือมีโครงกำร
ที่จำเป็นต้องดำเนินกำรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสนอเหตุผล
ควำมจ ำเป็ น และเอกสำรประกอบกำรพิ จ ำรณำผ่ ำ นกลุ่ ม นโยบำยและแผน เพื่ อ น ำเสนอ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ตำมหลักวิธีกำรและขั้นตอนกระบวนกำรของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร และเพื่อประโยชน์ใน
กำรรวบรวม รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรจัดทำรำยงำน
กำรจั ด กำรศึ ก ษำประจ ำปี และรำยงำนผลงำนตำมนโยบำยต่ อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ตรวจรำชกำรประทรวงศึกษำธิก ำร ผู้ตรวจรำชกำร
สำนักนำยกรัฐมนตรี และจังหวัดสมุทรสำคร
5. ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม บริหำรจัดกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้ว
เสร็จภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2564 ยกเว้น กรณีที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณภำยหลังให้เร่ง
ดำเนินกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2564 หำกมีควำม
จำเป็นไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตำมที่กำหนดดังกล่ำว ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครพิจำรณำเป็ นรำยกรณี พร้อมสำเนำแจ้ง
กลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ทรำบ
ระดับสถานศึกษา
1. สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึก ษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและเป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีก ำรประกั น
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ตลอดจนสอดคล้องเหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ
2. จัดทำแผนปฏิบัติก ำร (Action Plan) โดยจัดทำโครงกำร/กิจกรรมที่จะดำเนิ นงำน
ระยะเวลำ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เป้ ำ หมำยตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ และงบประมำณ จำกกำรทบทวน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์และแปลงเป็นแผนปฏิบัติกำรที่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนขับ เคลื่อนแผนสู่ก ำรปฏิบั ติโ ดยผู้บ ริ ห ำร
หน่วยงำนและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
4. สร้ำงควำมตระหนักกำรรับรู้และเข้ำใจให้ผบู้ ริหำร ครูและบุคลำกรผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
5. วำงระบบและจัดระเบียบให้กำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ประสบผลสำเร็จ
อย่ำงเป็นกระบวนกำรที่มีควำมต่อเนื่อง
6. วำงระบบกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรูปแบบ
ของคณะกรรมกำร โดยดำเนินกำร ดังนี้
6.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยเดือนหรือรำยไตรมำส เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับ เป้ำหมำยที่
กำหนด อันจะนำไปสู่กำรทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสม
6.2 กำรประเมินผลระยะครึ่งแผนหรือสิน้ สุดภำคกำรศึกษำ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยหรือกำรปรับเปลี่ยนแผน ให้มี
ควำมเหมำะสม (ถ้ำจำเป็น)
6.3 กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประมวลผลแผนเมื่อสิ้นสุดปี 2564 เพื่อ
สรุปกำรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดปีงบประมำณ
การติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1. รำยงำนระหว่ำงดำเนินโครงกำร กำหนดปฏิทินติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
กำรด ำเนิ น งำน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ แ ละปฏิ ทิ น กำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมจำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขต
พืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ดังนี้
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1

ระยะเวลำ
ภำยในวันที่
5 มกรำคม 2564

2

5 เมษำยน 2564

3

5 กรกฎำคม 2564

4

5 สิงหำคม 2564

5

5 กันยำยน 2564

6

5 ตุลำคม 2564

ครั้งที่

แนวปฏิบัติ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม – ธันวำคม 2563)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2
(มกรำคม – มีนำคม 2564)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 3
(เมษำยน – มิถุนำยน 2564)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 4
(กรกฎำคม 2564)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 4
(สิงหำคม 2564)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 4
(กันยำยน 2564)

2. รำยงำนเมื่อโครงกำรเสร็จสิ้น
ภำยใน 15 วัน นับจำกกิจกรรมหลักในโครงกำรเสร็จสิ้น ประเด็นที่ควรรำยงำน
ประกอบด้วย
1) ชื่อโครงกำร
2) กิจกรรม ขั้นตอนกระบวนกำร
3) ผลกำรดำเนินงำนเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำร
4) ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข
5) ภำพถ่ำย (ถ้ำมี)
เพื่อนำไปประมวลสังเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเป็นภำพรวม รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสมุ ท รสำคร นอกจำกนี้ ก ำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดปฏิทินจะเป็นข้อมูล
ที่ ส ำคั ญ ประกอบกำรพิ จ ำรณำจั ด สรรงบประมำณให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำใน
ปีงบประมำณต่อไป
สพป.สมุทรสาคร
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงกำร สำเนำรำยงำนให้ก ลุ่มนโยบำยและแผน
ทรำบด้ ว ย กรณี ที่ จั ด สรรงบประมำณให้ ส ถำนศึ ก ษำ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงำนระดั บ เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ มีหน้ำที่ตดิ ตำม ประเมินผลและรำยงำนผลด้วย ทั้งงบประมำณในส่วนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สพป.สมุทรสาคร
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 5
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ

สพป.สมุทรสาคร
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การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ชื่อโครงการ เสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายนริศ ทวีสุข/นางอลินดา กิตติทรงภพ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร ..........38,000.......... บาท  งบ สพฐ..................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) ..................... จานวน....................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขให้แก่ครูและ
นักเรียน
2. เพือ่ ปลูกฝังทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมืองค่านิยมที่พงึ
ประสงค์และความเป็น
พลเมืองดีของชาติให้แก่ครู
และนักเรียน และเคารพ
สิทธิของผู้อื่นตามระบอบ
ประชาธิปไตย
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เชิงผลผลิต
จัดอบรมให้ความรู้แก่
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จานวน
102 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
เชิงผลลัพธ์
ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ศึกษา

กิจกรรม

1. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
2. ร้อยละของ
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมืองและ
ปฏิบัตติ นเป็น
พลเมืองดีของชาติ

จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการ พ.ค. 63
เสริมสร้างประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในสถานศึกษา

รวมงบประมาณ

38,000 38,000

38,000 38,000

-

-

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 1
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฑามาศ รักษาสวัสดิ์
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .....64,660......... บาท  งบ สพฐ................ บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่ อ ให้ ค รู ส ามารถ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล
ช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครอง
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นของ
ตนเองได้
2. เพื่ อ ให้ ค รู มี ค วามรู้
ด้านการดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
มีปัญหาทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. เพื่ อใ ห้ ส พป.ส ค .
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ก า ร
ส่ ง เสริ ม และคุ้ม ครองเด็ก
นักเรียน

1. ครูและบุคลากรกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทุกคนมีแนวทางการพัฒนา
ระบบการดูแล ช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน
2. ร้อยละ 80 ของครู
ประจาชั้น ม.1 ที่เข้าร่วม
กิ จ กรรมการอบรมฯ มี
ความรู้ด้านการดูแลและ
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นกลุ่ ม
เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาทั้ง
รายบุ ค คลและรายกลุ่ม
อยู่ในระดับดีมาก

ศึกษา

กิจกรรม

1. ครูและบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา จานวน
110 คน มีแนวทาง
การพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ และ
คุ้มครองนักเรียน
2. ครูที่เข้าร่วมการ
อบรมฯผ่านการฝึก
อบรมตามหลักสูตร
ที่กาหนด

1. กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย
ม.ค. 1.1 การจัดทาคูม่ ือดาเนินงานศูนย์ ก.ย. 64
สุขภาพจัดโรงเรียนภายใต้ระบบการ
ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
1.2 การจัดทาคูม่ ือการดาเนินงาน
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน(สพป.สค.)
1.3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
พัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือและ
คุม้ ครองนักเรียน
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้วย
รูปแบบ Blended Learning
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้วย
รูปแบบ Face-to-Face Learning

48,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 1
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1, 8

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

3. ร้ อ ยละ 70 ของ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ม.1
โรงเรียนขยายโอกาสใน
สั ง กั ด มี คุ ณ ลั ก ษณะที่
เป็นจุดแข็งสาหรับทักษะ
ชีวติ อยูใ่ นระดับดีมาก

3. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมทักษะ ชีวติ มี
คุณลักษณะที่เป็นจุด
แข็งสาหรับทักษะ
ชีวติ ผ่านเกณฑ์
ตามที่โครงการฯ
กาหนด

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

2. กิจกรรมการสร้างนวัตกรรม
ทางสังคม ด้านสุขภาพจิตโรงเรียน
2.1 จัดทาชุดกิจกรรมการส่งเสริม
ทักษะชีวิตแก่นักเรียนกลุ่มเสีย่ งและ มี
ปัญหาทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่
2.2 จัดทาบอร์ดเกมเพือ่ ลดความ
เสี่ยงปัญหาซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น
3. กิจกรรมลงพื้นทีเ่ พือ่ ติดตามผล
การดาเนินงานโครงการฯ โดยใช้
3.1 การ Coaching and Mentoring
for Teachers
4. การประเมินผลและรายงาน
สรุปผลโครงการฯ
4.1 จัดประชุมการถอดบทเรียน
การดาเนินงานการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน
ประจาปีงบประมาณ 2564
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
รวม
7,000

9,660

64,660

สพป.

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษา ผู้บริหาร
ครูและนักเรียนได้นาผลงาน
ที่เกิดจาการจัดการศึกษา
มาเผยแพร่สสู่ าธารณชน
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนปกติ
และเด็กพิเศษเรียนรวมได้
แสดงออกด้านศักยภาพ

เชิงปริมาณ
1. นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว ม
แ ส ด ง ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ผลงาน รวมทั้งคัดเลือ ก
นั ก เรี ย นเป็ น ตั ว แทนเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม
ป ร ะ ก ว ด แ ล ะ แ ข่ ง ขั น
กิจกรรมในงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ
ของนั ก เรี ย น ประจ าปี
2564

1. ร้อยละจานวน
โรงเรียน ครูและ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม
2. ร้อยละจานวน
ผลงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง
การอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทยและ
พื้นบ้าน

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

1. การคัดเลือกนักเรียนตัวแทน ต.ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ย. 64
2. ประชุม admin สหวิทยาเขต
การจัดทาโปรแกรมงาน
3. ประชุม admin ศูนย์ดาเนินการ
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา การจัดทาโปรแกรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
4. ค่าใช้จา่ ยในการแข่งขัน
กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ศูนย์ระดับประถมศึกษา
- ศูนย์ระดับมัธยมศึกษา

งบประมาณ
รวม

สพป.

1,050

1,050

1,400

1,400

180,000 180,000
160,000 160,000

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 2
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1
ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดและแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการนักเรียน ปีการศึก ษา 2564
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายนริศ ทวีสุข/นางสาวกัลยา คงบัน
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .........342,450.......... บาท  งบ สพฐ..................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) ..................... จานวน....................บาท

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

และความสามารถพิเศษใน
ละด้าน
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3. ร้อยละจานวน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม
ครูและบุคลากรทางการ กิจกรรม
ศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจในการมี
ส่วนร่วมในการจัดงานและ
ผลจากการจัดกิจกรรม
การประกวดและแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนปกติและ
เด็กพิเศษที่เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการได้
แสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถเป็นที่
ประจักษ์ตอ่ สาธารณชน

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

มีศักยภาพทางวิชาการ
มีคุณลักษณะพึงประสงค์
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการมี
ส่วนร่วมและผลของการจัด
กิจกรรมการประกวดและ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุกระดับ
รวมงบประมาณ 342,450 342,450

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
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ชื่อโครงการ นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นายนริศ ทวีสุข/นางอลินดา กิตติทรงภพ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร ...................... บาท  งบ สพฐ.........50,000............. บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
สุจริตให้มกี ารพัฒนาต่อ
ยอดอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อนิเทศ กากับ
ติดตามการดาเนินงานของ
โรงเรียนสุจริต
3. เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยใน
การดาเนินการอื่น ๆ ตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต

เชิงผลผลิต
นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
โรงเรี ย นสุ จ ริ ต ในสั ง กั ด
102 โรงเรียน
เชิงผลลัพธ์
1 . โ ร ง เ รี ย น สุ จริ ต มี
คุ ณ ลั ก ษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต
2. โรงเรียนสุจริตมีการ
ปฏิบัตงิ านด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึด
ประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก

ศึกษา

กิจกรรม

1. ร้อยละ 100
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม มี.ค. ของโรงเรียนสุจริตมี โรงเรียนสุจริตในสังกัด จานวน
ก.ย. 64
การดาเนินงานตาม 102 โรงเรียน
แนวทางที่ สพฐ.
กาหนด
2. ร้อยละ 80
ของโรงเรียนสุจริต
ปฏิบัตงิ านด้วยความ
สุจริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบ
ได้
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รวมงบประมาณ

50,000 50,000

50,000 50,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ชื่อโครงการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
กลุ่ม บริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ นายธนาธร จูงวงษ์สุข/นางสาวสิรพ
ิ ร เดชปัญญาวัฒน์
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .....6,960................. บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา
1 ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรรหา
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่
มีศักยภาพในการ
บริหารงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สพฐ.
กาหนด

เชิงปริมาณ
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
จานวน 11 ราย
เชิงคุณภาพ
ผู้อานวยการ
สถานศึกษามีศักยภาพ
ในการบริหารงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สพฐ. กาหนด

ศึกษา

กิจกรรม

ร้อยละ 100
ผู้อานวยการรสถาน
ศึกษา สังกัด สพฐ.
รอบบรรจุคาสั่ง
ศธจ. ที่ 271/2563
สั่ง ณ วันที่ 6
ธันวาคม 2562

1. ประชุมกาหนดปฏิทินการ
ประเมิน
2. การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัด
สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
3. สรุปผลการดาเนินงานแจ้ง
กศจ. สมุทรสาคร

พ.ย.63 ม.ค. 64

100

รวมงบประมาณ

6,960

6,960

6,960

6,960

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางสุพรรณี ชืน่ ค้า
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร ...................... บาท  งบ สพฐ.........5,000............. บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
สถาน หมายเหตุ
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
ครูที่ผ่านการพัฒนาครู
เพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
ปีงบประมาณ 2562 –
2563
2. เพื่อดาเนินการตรวจ
และประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในการจัด

เชิงผลผลิต(Out put)
1. รายงานฐานข้ อ มู ล
ของผู้ ที่ ล งทะเบี ย นผ่ า น
โปรแกรมการพัฒนาวิถี
ศึ ก ษาแบบออนไลน์ ปี
2562 – 2564 จานวน 1
เล่ม
2. จ า น ว น ค รู ที่
ล ง ท ะ เ บี ย น อ บ ร ม
โปรแกรมพั ฒ นาครู เพศ
วิ ถี ศึ ก ษาและผ่ า นการ
อบรมร้อยละ 50
เชิงผลลัพธ์(Out come)

ศึกษา

กิจกรรม

1. ร้อยละ
ฐานข้อมูลโรงเรียนที่
มีครูลงทะเบียน
อบรมโปรแกรมการ
พัฒนาเพศวิถีศึกษา
แบบออนไลน์
2. จานวนครูที่
ลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรมโปรแกรม
พัฒนาครูเพศวิถี
ศึกษาปีงบประมาณ
2564

กิจกรรมที่ 1 การวางแผน
1.1 วางแผน/จัดทาโครงการขอ
อนุมัติโครงการ
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศ
2.1 แจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์
ให้ครูเข้ารับการอบรมเพศวิถศี ึกษา
แบบออนไลน์
2.2 ตรวจ ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูที่อบรมผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถศี ึกษา
ออนไลน์
2.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63 ก.ย. 64
พ.ค. มิ.ย. 64

5,000

5,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

กิจกรรมแบบ Active
Learning

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม
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- ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ
1. สพป.สมุทรสาครมี 3. ร้อยละของครู
ฐานข้ อ มู ล ครู ที่ผ่ า นการ ที่ผ่านการอบรมเพศ กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผล
3.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
อบรมโปรแกรมพั ฒ นา วิถีศึกษาออนไลน์ปี
ก.ย. 64
สรุปผลและรายงานผลโครงการ
ครูเพศวิถีศึกษา
2564
2. ครูที่ลงทะเบียนเข้า
รั บ การอบรมโปรแกรม
พั ฒ นาครู เ พศวิ ถี ศึ ก ษา
เรียนจบหลักสูตรและส่ง
แผนการจั ด การเรี ย นรู้
เพศวิถี ศึก ษาผ่ า นระบบ
ออนไลน์
3. ครู ผู้ ส อนเพศวิ ถี
ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความ
เข้าใจและสามารถจัดทา
แผนการจั ด การเรี ย นรู้
แ บ บ Active Learning
แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
จัดการเรียนการสอนได้
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
รวม

5,000

สพป.

5,000

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิตสื่อมัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน
กลุ่ม อานวยการ ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย นุตรักษ์
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร ......50,930................ บาท งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
สถาน หมายเหตุ
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้ทราบและเข้าใจ
หลักการ วิธีการเพื่อ
พัฒนาทักษะและเทคนิค
การผลิตสื่อมัลติมเี ดียจาก
สมาร์ทโฟน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถผลิตสื่อ
มัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน
และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
องค์กรของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมแลกเปลี่ยนเทคนิค

เชิงปริมาณ
ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บรม
เจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่ม
ใน สพป. ตั ว แทนสห
วิ ท ยาเขต ๆ ละ 2 คน
คณะทางาน 10 คน รวม
จานวน 42 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
สามารถใช้แอพลิเคชั่นใน
การผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
จากสมาร์ทโฟน

ศึกษา

กิจกรรม

1. ร้อยละ 90 ของ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผลิตสื่อ
ผู้เข้ารับการอบรมมี มัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียจาก
สมาร์ทโฟน
2. ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการพัฒนา
ทักษะและเทคนิค
การผลิตสื่อ
มัลติมีเดียจาก
สมาร์ทโฟน

ธ.ค. 63

50,930 50,930

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 12

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

50,930

50,930

และวิธีการรวมทั้ง
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ
ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต สื่ อ
อันเป็นประโยชน์ที่สามารถ มั ล ติ มี เ ดี ย จากสมาร์ ท
นาไปปรับใช้ใน
โฟน
สถานการณ์ปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณ

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สังกัด สพป.สมุทรสาคร
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุวรรณ สกุลนิตโิ รจน์/นางสาวสมฤทัย ด่านกลาง
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......506,520.......... บาท งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
สถาน หมายเหตุ
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมพัฒนา มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมพัฒนามีทักษะ เจต
คติที่มีต่อวิชาชีพครู
สามารถปฏิบัตงิ านได้
อย่างมีศักยภาพ มีความ
เป็นมืออาชีพ

เชิงปริมาณ
1. ครู ผู้ ช่ ว ยในสั ง กั ด
จานวน 250 คน
2. วิทยากร/วิทยากรพี่
เลี้ ย ง จ า นว น 3 3 ค น
คณะทางานจานวน 7 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บรม
พั ฒ นามี ค วามรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ที่
โครงการกาหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

ศึกษา

กิจกรรม

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 90 ของ
ครูผู้ช่วยมีความรู้
ความเข้าใจหลังการ
อบรมผ่านเกณฑ์ที่
โครงการกาหนด
เชิงคุณภาพ
ครูผู้ช่วยมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารระดับดี

กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงงปฏิบัตกิ ารสร้าง
ก.ค. 64
ต้นฉบับและเอกสารการอบรม (40
คน 1 วัน)
กิจกรรมที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (ครู
ส.ค. 64
ผู้ช่วย 250 คน วิทยากร/วิทยากร พี่
เลีย้ ง 33 คน คณะทางาน 7 คน 3
วัน)

17,600

17,600

488,290 488,290

รวมงบประมาณ 506,520 506,520

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 3
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ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาภรณ์ สานอก
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......36,150........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่
รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
สพป.สมุทรสาคร
2. เพื่อทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่จัดทาขึ้นเอง

เชิงปริมาณ
ผู้รบั ผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
จานวน 102 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถนาความรู้ไปจัดเก็บ
ข้อมูลทางการศึกษาได้
อย่างถูกต้องและทันสมัย
ตามระยะเวลาที่กาหนด
2. โรงเรี ย นมี ร ะบบ
สารสนเทศที่จัดทาขึน้ เอง

ศึกษา

กิจกรรม

1. โรงเรียน
สามารถยืนยันขอ้มูล
ได้ทันกาหนดเวลา
ร้อยละ 100
2. โรงเรียนมี
ระบบสารสนเทศที่
จัดทาขึ้นเองร้อยละ
100

1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา
บุคลากรด้านระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
- จัดทาคูม่ ือประกอบการอบรม
2. โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและยืนยัน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
3. จัดทาเอกสารสารสนเทศทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 2564

พ.ค. 64
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19,550
4,600

19,550
4,600

12,000

12,000

36,150

36,150

พ.ค. ก.ย. 64

มิ.ย. ก.ค. 64

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 3

ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวิตรี เหลืองสุรีย/์ นางวรนุช ตุนฑกิจ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .....112,160........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
สถาน หมายเหตุ
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อให้ผู้บริหารและ เชิงผลผลิต
1. ผู้บริหารโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัด
ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
1 โรงเรียนในสังกัด ครู มีความรู้ความ การเรียนรู้เชิงรุก (Active
เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน จานวน 102 แห่ง ส่งเสริม เข้าใจเกี่ยวกับการ Learning) สู่ศตวรรษที่ 21
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพัฒนานักเรียนให้มี บริหารจัดการ
1. จัดทาเอกสารการจัด
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2. เพื่อให้ครูสามารถจัด
การเรียนรู้ทั้งระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21

คุณภาพ และมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
2. ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดจานวน 102 คน
ได้รับการพัฒนา
3. ครูแกนนา โรงเรียน
ในสังกัดจานวน 204 คน
ได้รับการพัฒนา

ศึกษา

กิจกรรม

หลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
นาสู่การปฏิบัตไิ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนสามารถ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ

การเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) สู่ศตวรรษ ที่ 21
(Steam Design Process) โดย
จัดทาเอกสารต้นฉบับ จานวน
10 เล่ม และให้โรงเรียนในสังกัด
ใช้วิธีการสแกน QR Code
(เอกสารรวมเข้าเล่ม สันกาว
จานวน 10 เล่ม, เล่มละ 110 บาท)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

1,100

1,100

24,000

24,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2, 3 ตัวบ่งที่ 2.5, 3.3, 3.5

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

4. เพื่อพัฒนากระบวนการ
นิเทศ ติดตามให้คาแนะนา
ช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียน
ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา นาสู่
การปฏิบัตไิ ด้อย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ
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ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีทักษะใน
เชิงผลลัพธ์
การคิดวิเคราะห์
1. ผู้บริหารโรงเรียน/ และได้รับการพัฒนา
ครู มีความรู้ความเข้าใจ เต็มตามศักยภาพ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตามความสนใจและ
หลักสูตรสถานศึกษา
ความถนัดของนักเรียน
พัฒนานักเรียนให้มี
แต่ละบุคคลรู้เท่าทัน
คุณภาพตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ มีทักษะใน
และเข้าถึงความรู้
ศตวรรษที่ 21
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. โรงเรียนสามารถ และเหมาะสม มี
บริหารจัดการหลักสูตร ทักษะ การคิด
สถานศึกษา ส่งเสริมและ วิเคราะห์ พร้อมกับ
พัฒนานักเรียนให้มี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ และ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

(Active Learning) สู่ศตวรรษ
ที่ 21 กระบวนการ Steam
Design Process (STEAM)
(จานวน 4 ครั้ง) โดยวิธีการจัด
ประชุม Zoom Meeting /
วิทยากรนาประชุมจานวน 5 คน
กิจกรรมที่ 2 การประกวด
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
( Best Practice ) การเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
1. ประกวดนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice ) การ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน (3
ระดับปฐมวัย,ประถม ,มัธยม)
ค่าตอบแทนกรรมการ (3 ชุด ชุด
ละ 3 คน) ค่าตอบแทนเงินรางวัล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

28,500

28,500

1,200

1,200

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความสนใจ
และความถนัดของ
นักเรียนแต่ละบุคค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ
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(การประกวด 3 ระดับ ระดับละ
4 รางวัล)
กิจกรรมที่ 3 สังเคราะห์ผล
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
1. จัดทาเอกสารสังเคราะห์การ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดย
จัดทาเอกสารต้นฉบับ จานวน 10
เล่ม (เอกสารรวมเข้าเล่มสันกาว
จานวน 10 เล่ม,เล่มละ 120 บาท)
กิจกรรมที่ 4 สร้างความรู้
ความเข้าใจหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
1. อบรมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้แก่ผู้บริหารและครูวิชาการ
(2 รุ่น/ รุ่นละ 1 วัน)
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม
ติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สถาน
ศึกษา

สพป.

57,360

57,360

-

-

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
1. นิเทศ ติดตามการจัด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
มีทักษะในศตวรรษที่ 21
(โรงเรียนในสังกัด 102 แห่ง)
รวมงบประมาณ 112,160

112,160

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาคาขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน
กลุ่ม นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ นางสุชาดา หัสดี
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร ......110,430................ บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
สถาน หมายเหตุ
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อให้ผู้บริหารและ
ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางและหลักการขอ
จัดตั้งงบประมาณ งบ
ลงทุน
2. เพื่อให้สถานศึกษาได้
มีการวางแผนในการ
เตรียมเสนอขอจัดตัง้
งบประมาณ งบลงทุน
3. เพื่อให้สถานศึกษา
และ สพท. สามารถ
พัฒนาหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับ

เชิงผลผลิต
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้รับผิดชอบการจัดทา
คาจัดตัง้ งบประมาณ งบ
ลงทุนในสังกัด 102 โรงเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดตัง้ งบประมาณ งบ
ลงทุน
2. สถานศึกษาและ
สพท. ได้พัฒนาหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามบริบท
ขององค์กร

ศึกษา

กิจกรรม

1. ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบการ
จัดทาคาขอจัดตัง้
งบประมาณ งบ
ลงทุนในสังกัด 102
โรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดตั้งงบประมาณ
งบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95
2. สถานศึกษา
และ สพท. สามารถ
พัฒนาหน่วยงานได้

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ ก.ค. 64
การจัดทาคาขอจัดตั้งงบประมาณ
งบลงทุน
- อบรมให้ความรู้ให้กบั ผอ.ร.ร.
และครูผู้รบั ผิดชอบการจัดตั้ง
งบประมาณทุกโรงเรียน ๆ ละ 2 คน
กิจกรรมที่ 2 การบริหารงานจัดตั้ง
งบประมาณ
- ค่าใช้จา่ ยประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ จานวน 3 ครัง้ (ค่าอาหาร
ว่างและเครือ่ งดื่ม) 2,310 บาท
- ค่าปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(ตรวจสอบ/ปรับ/สรุปคาขอ)
53,640 บาท

38,880

38,880

71,550

71,550

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 2

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

บริบทและความต้องการ
ขององค์กร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

อย่างมีประสิทธิภาพ - ค่าใช้จา่ ยตรวจสอบข้อมูลเชิง
เชิงผลลัพธ์
ประจักษ์ ระยะเวลา 15 วัน
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาใน และประสิทธิผล
ค่าเบีย้ เลีย้ ง 12,600 บาท
สังกัดและผู้รับผิดชอบการ
ค่าน้ามันรถราชการ 3,000 บาท
จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ
งบลงทุน มีความเข้าใจใน
แนวทางและหลักการขอ
จัดตัง้ งบประมาณ งบลงทุน
2. สถานศึกษาและ สพท.
สามารถพัฒนาหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามบริบทของ
องค์กรอย่างมีระบบ
รวมงบประมาณ 110,430

110,430

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......121,380........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

113

1. เพื่อส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้เด็กนักเรียนทุก
คนได้เตรียมความพร้อม
และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเองมีทักษะ
ในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ตามความ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อเพิ่มพูนและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
ช่วยผลักดันให้โรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการจัด

เชิงผลผลิต(Output)
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สังกัด สพป.สมุทรสาคร
ได้ รั บการพั ฒ นาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
มี คุ ณ ภาพจ านวน 102
โรงเรียน
เชิงผลลัพธ์(Outcome)
1. ครูผู้สอนภาษา
อังกฤษในโครงการ
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้กับเด็ก
ประถมศึกษาได้อย่างมี

ศึกษา

กิจกรรม

1. ครูผสู้ อนภาษา
อังกฤษสังกัด
สพป.สค. ได้รับการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กประถม
ศึกษาทาให้เกิด Best
Practice จานวน 102
โรงเรียน
2. ครูผู้สอนภาษา
อังกฤษในโครงการ
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับเด็ก
ประถมศึกษาได้

1. กิจกรรมการอบรมการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
กลุ่มเป้าหมายจานวน 102 โรงเรียน
(ค่าอาหาร/อาหารว่าง 170x102x2)
2. กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนา
การใช้สื่อแบบไหนทีเ่ หมาะสมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ที่เหมาะสมกับวัยกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 102 โรงเรียน
(ค่าอาหาร/อาหารว่าง 170x102x2)
3. กิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพือ่ ปริทศั น์การรับรู้
ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค
กระบวนการรับรู้ภาษาทางสมอง
(Language Acquisition Device)

2 วัน

34,680

34,680

2 วัน

34,680

34,680

2 วัน

34,680

34,680

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

กิจกรรมสาหรับเด็ก
นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิคการจัดกิจกรรม
สาหรับเด็กนักเรียนให้มี
พัฒนาการทางภาษาได้
สมวัย
4. เพื่อพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็ง โรงเรียนมี
เครือข่ายร่วมพัฒนาระบบ
การศึกษาให้พัฒนาอย่างมี
คุณภาพต่อเนื่องอย่าง
ยั่งยืน

คุณภาพต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
2. ครูผู้สอนภาษา
อังกฤษสร้างเครือข่าย
พัฒนาระบบการจัด
การศึกษาด้านภาษา
อังกฤษ เกิดนวัตกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
102 โรงเรียน

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายจานวน 102 โรงเรียน
(ค่าอาหาร/อาหารว่าง 170x102x2)
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100 วัน
ค้นหา The Best Practice
1 วัน
กลุ่มเป้าหมายจานวน 102 โรงเรียน
(ค่าอาหาร/อาหารว่าง 170x102x2)

งบประมาณ
รวม

สพป.

17,340

17,340

รวมงบประมาณ 121,380

121,380

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......121,380........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
สถาน หมายเหตุ
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้เด็กปฐมวัยทุก
คนได้เตรียมความพร้อม
และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเองมีทักษะ
ในการสังเกต รูจ้ ักตัง้
คาถามและหาคาตอบด้วย
ตนเอง มีเจตคติที่ดตี อ่ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อเพิ่มพูนและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ให้ครูปฐมวัยที่ช่วยผลักดัน
ให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
การจัดกิจกรรมสาหรับ

เชิงผลผลิต(Output)
ค รู ผู้ ส อ น ป ฐ ม วั ย
สังกัด สพป.สมุทรสาคร
ได้ รับการพั ฒ นาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
มี คุ ณ ภาพจ านวน 102
โรงเรียน
เชิงผลลัพธ์(Outcome)
1. ครูปฐมวัยใน
โครงการสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับเด็กปฐมวัยได้
อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง
และยั่งยืน

ศึกษา

กิจกรรม

1. ครูผู้สอนปฐมวัย
สังกัด สพป.สค. ได้รับ
การพัฒนาการจัด
กิจกรรมประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัยทา
ให้เกิด Best Practice
จานวน 102 โรงเรียน
2. ครูปฐมวัยใน
โครงการสามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพต่อเนื่อง

1. กิจกรรมการอบรมการพัฒนา
ครูปฐมวัยให้ทันเด็กยุคเจนอัลฟา
“เด็กเจนอัลฟา : สอนอะไรและ
อย่างไร
กลุ่มเป้าหมายจานวน 102 โรงเรียน
(ค่าอาหาร/อาหารว่าง 170x102x2)
2. กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนา
การใช้สื่อแบบไหนทีเ่ หมาะสมแก่เด็ก
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 102 โรงเรียน
(ค่าอาหาร/อาหารว่าง 170x102x2)
3. กิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาครูปฐมวัยใน
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ด้วยการจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติ

2 วัน

34,680

34,680

2 วัน

34,680

34,680

2 วัน

34,680

34,680

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

เด็กปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิคการจัดกิจกรรม
สาหรับเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการสมวัย
4. เพื่อพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็ง โรงเรียนมี
เครือข่ายร่วมพัฒนาระบบ
การศึกษาให้พัฒนาอย่างมี
คุณภาพต่อเนื่องอย่าง
ยั่งยืน

2. ครู ป ฐมวั ย สร้ า ง และยั่งยืน 102
เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาระบบ โรงเรียน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
เกิ ด นวั ต กรรม ได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

17,340

17,340

รวมงบประมาณ 121,380

121,380

จริงด้วยเทคนิคการบริหารสมอง
ส่วนหน้า (Executive Fuction : EF)
กลุ่มเป้าหมายจานวน 102 โรงเรียน
(ค่าอาหาร/อาหารว่าง 170x102x2)
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100 วัน
ค้นหา The Best Practice
1 วัน
กลุ่มเป้าหมายจานวน 102 โรงเรียน
(ค่าอาหาร/อาหารว่าง 170x102x2)

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
กลุ่ม บริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ นายธนาธร จูงวงษ์สขุ /นางสาวสิรพ
ิ ร เดชปัญญาวัฒน์
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......180,000........... บาท  งบ สพฐ..................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

เพื่อรองรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ าน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนา
การศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
2.คณะกรรมการ
ประเมิน (Evaluation Team)
3. คณะกรรมการที่
ปรึกษา/พี่เลีย้ ง
(Coaching Team)

กิจกรรม

1. ร้อยละตัวชีว้ ัด
การประเมินมี
เอกสารหลักฐาน
2. ผ่านเกณฑ์การ
ตัดสินร้อยละ 70 ขึ้น
ไป คุณภาพระดับดี
ขึน้ ไป
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(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

1. การประเมินสัมฤทธิผลการ ม.ค. 20,400 20,400
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่รอง ผอ.สพท. ก.พ. 64
สมุทรสาคร ท่านที่ 1
2. การประเมินสัมฤทธิผลการ ก.พ.60,800 60,800
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่ ผอ.สพท.
ก.ย. 64
สมุทรสาคร
3. การประเมินสัมฤทธิผลการ ก.พ. 50,800 50,800
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่รอง ผอ.สพท. ก.ย. 64
สมุทรสาคร ท่านที่ 2
4. ค่าวัสดุสาหรับการเตรียมรับ
48,000 48,000
การประเมิน
รวมงบประมาณ 180,000 180,000

ศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 3

ชื่อโครงการ ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ นายนิรวิทย์ พิมโยธา
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .................. บาท  งบ สพฐ.......55,300.............. บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อประเมินผลงาน
ทางวิชาการของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดทาวิจัย
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เชิงผลผลิต
ประเมิ น ผลงานทาง
วิ ช าการของข้ า ราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ ลื่ อ นเป็ น
วิ ท ยฐานะช านาญการ
พิเศษ จานวน 30 ราย
เชิงผลลัพธ์
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาที่
เสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่ อ ขอรั บ การประเมิ น
เ ลื่ อ น เ ป็ น วิ ท ย ฐ า น ะ
ช านาญการพิ เ ศษได้ รับ

ศึกษา

กิจกรรม

1. ร้อยละของ
ข้าราชการครูฯ ที่
เสนอขอเลื่อนวิทย
ฐานะผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามกลัก
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
2. ร้อยละของ
ข้าราชการครูฯ ที่
เสนอขอเลื่อนวิทย
ฐานะได้รับการ
แต่งตัง้ เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการ
ม.ค. ประเมินผลงานทางวิชาการของ มิ.ย. 64
ข้าราชการครูฯ ผู้เสนอขอเลื่อน
วิทยฐานะ แต่ละสาขาวิชา จานวน
10 สาขาวิชา

55,300

55,300

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 3

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

55,300

55,300

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานวิทยฐานะและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด ส่งผลต่อ
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา
(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐศักดิ์/นางวิภาดา บริหารพงศ์
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......406,620........... บาท  งบ สพฐ..................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และการ
ฝึกทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานการเงินบัญชี
และพัสดุ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ทัศนคติ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และ
เสนอแนะปัญหา อุปสรรค
ตลอดจนแนวทางแก้ไข การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะ
เป็นประโยขน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ
ผู้บริหารโรงเรียนและ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี
และพัสดุใน สพป.
สมุทรสาคร
เชิงคุณภาพ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ใน
สพป.สมุทรสาคร มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านการเงิ น การ

ศึกษา

กิจกรรม

ผู้บริหารโรงเรียน
ข้าราชการครู
ผู้ปฏิบัติงาน การเงิน
บัญชี และพัสดุ ใน
สพป.สมุทรสาคร
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม
นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการ
สร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน

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

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

18,560

18,560

388,060

388,060

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 2

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

บั ญ ชี และพั สดุ ที่ ม ากขึ้น
ทั น การเปลี่ ย นแปลงของ
โลก น าความรู้ ใ หม่ ๆ มา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ 406,620 406,620

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐศักดิ์/นางวิภาดา บริหารพงศ์
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......35,390........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อเสริมสร้างต่อยอด
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเงิน
บัญขีและพัสดุ ในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบและกฎหมายที่
กาหนด
2. เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี
และพัสดุ โดยใข้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด

เชิงปริมาณ
1.ผู้บริหาร สพป.
สมุทรสาคร
จานวน 3 ราย
2.ข้าราชการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จานวน
7 ราย
เชิงคุณภาพ
บุ ค ลากรกลุ่ ม บริ ห ารงาน
การเงินและสินทรัพย์ เกิด
ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน
บั ญ ชี แ ละพั ส ดุ และเป็ น
การเสริมสร้างแนวทางการ

ศึกษา

กิจกรรม

ผู้บริหารโรงเรียน
ข้าราชการครู
ผู้ปฏิบัติงาน การเงิน
บัญชี และพัสดุ ใน
สพป.สมุทรสาคร
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม
นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการ
สร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างต้นฉบับใบงาน และเอกสารการ
อบรม จานวน 1 วัน
กิจกรรมที่ 2
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน 3 วัน 2 คืน

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

1,190

1,190

34,200

34,200

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ .1.....ตัวบ่งที่ ....1........

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

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

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

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

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ 35,390

35,390

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานบริการใน สพป.สมุทรสาคร
กลุ่ม อานวยการ ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิภาพร รุ่งโรจน์สาคร/นางอมรรัตน์ มินออน
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......64,625........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
1. ผู้บริหาร สพป.สค.
ด้านการบริหารจัดงานงาน จานวน 3 ราย
บริการด้านต่าง ๆ ใน
2. ข้า รา ชก า รแ ล ะ
ขอบข่ายภารกิจงานของ
ลู ก จ้ า งกลุ่ ม อ านวยการ
กลุ่มอานวยการ
จานวน 14 ราย
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การทางานให้มีจิตบริการ

ศึกษา

กิจกรรม

2,890

2,890

62,840

62,840

รวมงบประมาณ 65,730

65,730

1. บุคลากรกลุม่
1. ประชุมบุคลากรกลุ่ม
อานวยการได้รับ
อานวยการ จานวน 17 คน
ความรู้ ประสบการณ์
2. ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ในงานบริการ
เรียนรู้ดา้ นการบริการระยะเวลา
2. แลกเปลี่ยน
3 วัน
ประสบการณ์
3. สรุปผลการศึกษาดูงาน

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

ก.ย.
2564

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ ....1.....ตัวบ่งที่ .....1.....
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ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
กลุ่ม นโยบายและแผน ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวกฤษณา เกิดบุญส่ง/นางณัฐหทัย สุนทรมัจฉะ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......40,190........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการนานโยบาย
สู่การปฏิบัตใิ ห้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างแรง
บันดาลใจและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรกลุ่มนโยบายและ
แผน

ผู้บริหาร สพป.
สมุทรสาครและบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน
จานวน 10 คน ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการ
ทางาน

ศึกษา

กิจกรรม

ร้อยละ 100ของ
บุคลากรกลุ่ม
นโยบายและแผนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนานโยบายสู่
การปฏิบัติ

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการ ก.ย.
2564
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผล
การศึกษาดูงาน จานวน 10 คน 3
วัน

1,190

39,000

รวมงบประมาณ 40,190

1,190

39,000

40,190

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 3
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ ....1.....ตัวบ่งที่ .....1.....
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นายนริศ ทวีสุข/นางสาวกัลยา คงบัน
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......18,050........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อจัดทาแผนการรับ
นักเรียนและแนว
ปฏิบัตกิ ารรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
อายุ 3 – 5 ปี ในเขต
บริการได้รับการเตรียม
ความพ้อมในระดับก่อน
ประถมศึกษา
3. เพื่อเกณฑ์เด็กที่มี
อายุการศึกษาภาคบังคับ
ในเขตบริการของจังหวัด
สมุทรสาคร ได้รับการ
จัดสรรโอกาสทางการ

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด
102 โรง มีการจัดทา
แผนการรับนักเรียน
2. เด็กปฐมวัย 3 – 5
ปี ที่มชี ่อื ใน ทร.14 ได้เข้า
เรียนก่อนประถมศึกษา
ทุกคน
3. เด็กวัยการศึกษา
ภาคบังคับที่มีชือ่ ใน ทร.
14 ได้เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทุก
คน

ศึกษา

กิจกรรม

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100
ของโรงเรียนมีแผน
และแนวปฏิบัตกิ าร
รับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564
2. ร้อยละ 100
ของประชากรวัย
เรียนก่อน
ประถมศึกษาได้รับ
การศึกษาใน
ระดับชั้นปฐมวัย
3. ร้อยละ 100
ของเด็กในวัยเกณฑ์

1. จัดทาแผนการรับนักเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัตเิ กีย่ วกับการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564
4. จัดทาป้ายไวนิลศูนย์
ประสานงานการรับนักเรียน
5. สารวจข้อมูล ทร.14
6. ประชุมจัดทาข้อมูลประชากร
วัยเรียน

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64

ม.ค. 64

1,000

1,000

ม.ค. 64
ม.ค. 64

3,250
13,800

3,250
13,800

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 4
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

ศึกษาและเข้าเรียนครบทุก
คน
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนที่จบชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
เรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
1 ครบทุกคน
5. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนที่จบชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเท่าตามความ
เหมาะสม

4 . นั ก เ รี ย น ที่ จ บ
การศึก ษาภาคบั งคับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1 . โ ร ง เ รี ย น จั ด ท า
แผนการรับนักเรียนตาม
บริ บทของโรงเรี ย นและ
ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ด า เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนสามารถรับ
เด็กอนุบาล 3 – 5 ปีและ
นั ก เ รี ย น เ ข้ า เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ได้
ครบทุกคน

การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
4. ร้อยละ 100
ของนักเรียนที่จบชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าศึกษาต่อชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนใน
สังกัดมีแผนและแนว
ปฏิบัตกิ ารรับ
นักเรียน ปี
การศึกษา 2564
2. โรงเรียนมีการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ในทุกระดับเป็นไป
ตามแผนและแนว

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

3. โรงเรี ย นมี ร ะบบ
แ น ะ แ น ว ที่ มี คุ ณ ภ า พ
สามารถส่งต่อนักเรียนที่
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4 . โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้
นั ก เ รี ย น ที่ จ บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เข้ า
ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าตามความ
ถนัดและตามกาหนดของ
ผู้ปกครอง

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

18,050

18,050

ปฏิบัตกิ ารรับ
นักเรียน
3. โรงเรียนมี
ระบบแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รบั ผิดชอบ ว่าที่ร้อยเอกอรรถพล ห้วยกรุด
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .................. บาท  งบ สพฐ.......49,000............... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อซ่อมบารุง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็กที่จัดการเรียน
การสอนด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ในสังกัด
2. เพื่ออบรมการซ่อม
บารุงอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมเบือ้ งต้นให้กับ
ผู้บริหารและครูผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่
จัดการเรียนการสอนด้วย

เชิงผลผลิต
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
ที่จัดการเรียนการสอน
ด้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 25
โรงเรียน ได้รับการซ่อม
บารุงอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียม
2. ผู้บริหาร ครูผู้สอน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็กที่จัดการเรียนการ
สอนด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม

ศึกษา

กิจกรรม

1. โรงเรียน
ดาเนินการจัด
การศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)
เป็นเครื่องมืออย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร
ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจาก
อุปกรณ์รับ

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบารุงอุปกรณ์ เม.ย. 64
รับสัญญาณดาวเทียมให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ในสังกัด
กิจกรรมที่ 2 อบรมการซ่อม พ.ค. 64
บารุงอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมเบือ้ งต้นและอบรมการ
นิเทศติดตามและประเมินผลให้กับ
ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่จัดการเรียนการสอนด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ในสังกัด

18,690

18,690

17,810

17,810

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 4
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งที่ 2

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ในสังกัด
3. เพื่อนเทิศ ติดตาม
และประเมินผลโรงเรียน
ขนาดเล็กที่จัดการเรียน
การสอนด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ในสังกัด

(DLTV) ในสังกัดจานวน
25 โรงเรียน ได้รับการ
อบรมการซ่อมบารุง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมเบือ้ งต้นและ
การนิเทศภายใน
3. สพป.สมุทรสาคร
พัฒนาการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษาจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
เชิงผลลัพธ์
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดสามารถ
ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม

131

สัญญาณดาวเทียม
เบือ้ งต้นให้สามารถ
ใช้งานได้
3. ผู้บริหาร
ครูผู้สอนใช้
กระบวนการนิเทศใน
การพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนได้รับ
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่าน

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคูม่ ือ ก.ค. 64
และการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนขนาดเล็กที่
จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
สังกัด การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนขนาดเล็กที่
จัดการเรียนการสอนด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ในสังกัด

งบประมาณ
รวม
12,500

สพป.
12,500

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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(DLTV) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร ครูผู้สอน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดจาก
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมเบือ้ งต้นให้
สามารถใช้งานได้
3. ผู้บริหาร ครูผู้สอน
ใช้กระบวนการนิเทศ ใน
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดสามารถจัดการ

ดาวเทียม (DLTV)
อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

49,000

49,000

เรียนการสอนด้วย
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ชื่อโครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสุรางค์ มั่นคง
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......44,905........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. ประชุมครูผู้รบั ผิดชอบงาน
1. สถานศึกษาจัด
พ.ค. –
กิจกรรมการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ส.ค. 64
2. ครูนาไปขยายผลลงสู่นักเรียน
ให้กับนักเรียนไม่
3. จัดทา MOU ระหว่าง สพป. สค.
น้อยกว่าร้อยละ 80
กับสถานศึกษา “สถานศึกษาสีเขียว”
2. โรงเรียนเป็น
4. ประกวด “สถานศึกษาสีเขียว”
ต้นแบบการบริหาร
5. สรุปและรายงานผล
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน
รวมงบประมาณ
(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความตระหนักและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษา
ทุกแห่งเป็น “สถานศึกษา
สีเขียว”

เชิงปริมาณ
1. นั ก เรีย นข อง ทุ ก
โรงเรียนมีความรู้ ความ
ตระหนั ก และมีส่ ว นร่ ว ม
กิ จ ก รรมก า รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาทุกแห่ง
ดาเนินกิจกรรม
“สถานศึกษาสีเขียว”

ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

ศึกษา

กิจกรรม

44,905

44,905

44,905

44,905

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 5
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งที่ 2
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา
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ชื่อโครงการ เตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่ม นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา เกิดบุญส่ง/นางณัฐหทัย สุนทรมัจฉะ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......316,380........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อสื่อสารนโยบาย
ขององค์กรให้บุคลากร
ได้รับรู้ไปในแนวทางและ
ทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรจัดทาโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบาย
ทิศทาง ตัวชีว้ ัดที่กาหนด
3. เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรสามารถพัฒนา
ยุทธศาสตร์ในการบริหาร
และการจัดการให้มี
คุณภาพ
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เชิงผลผลิต
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
บุ ค ลากร ใน สพป.สค.
จานวน 65 คน 1 วัน
เชิงผลลัพธ์
1. สพป.สมุทรสาคร มี
โครงการที่สอดคล้องกับ
นโยบายทิศทางที่องค์กร
กาหนด
2. สพป.สมุทรสาครมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็ นเค รื่ อ ง มือใ นก าร
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้

ศึกษา

กิจกรรม

1. ร้อยละ 100
ของบุคลากรใน
สานักงานได้รับ
ทราบทิศทาง
นโยบายขององค์กร
2. ร้อยละ 100
ของโครงการตาม
แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สอดรับ
กับนโยบายของ
สพป.สมุทรสาคร

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร ธ.ค. 63
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและ
การจัดทาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรใน สพป.สมุทรสาคร
จานวน 65 คน ระยะเวลา 1 วัน

32,280

32,280

กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส.ค. 64
สังเคราะห์ข้อมูลเพือ่ การวางแผน
และจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

284,100

284,100

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 6
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ งการของพื้ น ที่ และ
นโยบายของหน่วยเหนือ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ 316,380 316,380

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี 2564
กลุ่ม อานวยการ ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิภาพร รุ่งโรจน์สาคร
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......114,480........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อให้ขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยน หาแนวทาง
แก้ไขร่วมกัน

1. ประชุม ผอ.ร.ร./ผอ. 1. ประชุมได้ร้อย
กลุ่มจานวน 10 ครั้ง/ ปี ละ 80
2. ประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร 2. ลดปัญหาและ
สพป. ประธานสหวิทยา ขั้นตอนการ
เขต ผอ.กลุ่ ม /หน่ ว ย 6 ปฏิบัตงิ าน
ครัง้ /ปี
3. ประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
สพป. ผอ. กลุ่ม/หน่วย 12
ครัง้ /ปี
4. ประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
สพป.ผองกลุ่ ม /หน่ ว ย
ข้าราชการลูกจ้าง สพป.
3 ครั้ง/ปี

ศึกษา

กิจกรรม

1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พ.ย. 632. ประชุมผูบ้ ริหาร สพป.
ก.ย. 64
สมุทรสาคร ประธานสหวิทยาเขต
3. ประชุมผูบ้ ริหาร สพป.
สมุทรสาคร
4. ประชุมผูบ้ ริหาร สพป.
สมุทรสาครและข้าราชการ/ลูกจ้าง
สพป.สมุทรสาคร

114,480

114,480

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 6
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

5. ผู้เข้าประชุมมีความ
เข้าใจนโยบาย รับทราบ
ผลการดาเนินงาน รับฟัง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปสู่
การบริหารการศึกษาที่มี
คุณภาพ
(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ 114,480

114,480

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.
กลุ่ม อานวยการ ผู้รับผิดชอบ นางเพียงพนา หลักมั่น
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......32,200........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อชี้แจงนโยบาย
และแนวทางการ
ดาเนินงานของ สพฐ.
2. เพื่อชีแ้ จงและ
รายงานผลการดาเนินของ
สพฐ.
3. เพื่อรับฟังความเห็น
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน

1. ผู้บริหารการศึกษา
จานวน 3 คน
2. ผู้ อ านวยการกลุ่ม/
หน่ ว ย และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 12 คน
3 . ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์
จานวน 8 คน
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
นานโยบายและแนวทาง
ในการด าเนิ น กิ จ กรรม
ทางการศึก ษา มาชี้แ จง
ให้กับข้าราชการในกลุ่ม
ทราบและนาไปปฏิบัติ

ศึกษา

กิจกรรม

ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.
1. สามารถจัด
ประชุมได้ร้อยละ 80
2. สามารถ
สื่อสาร ทาความ
เข้าใจและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
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(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

ธ.ค. 63
– ก.ย.
64

รวมงบประมาณ

32,200

32,200

32,200

32,200

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 4
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการตามรูปแบบ XYZ Model
กลุ่ม นโยบายและแผน ผู้รบั ผิดชอบ นางสาววนิดา ขอชนะ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......47,460........... บาท  งบ สพฐ................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) ................ จานวน.................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อให้บุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครได้
เรียนรู้และเข้าใจหลักการเขียน
โครงการตามรูปแบบ XYZ
Model
2. เพื่อให้บุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
สามารถเขียนโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

1. บุคลากรของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
สามารถเขียนโครงการตาม
รูปแบบ XYZ Model ได้
อย่างถูกต้อง
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครมีโครงการที่
สามารถวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างถูกต้อง

ศึกษา

กิจกรรม

1. บุคลากรของ
สานักงานได้เรียนรู้และ
เข้าใจหลักการเขียน
โครงการตามรูปแบบ
XYZ Model
2. โครงการตาม
รูปแบบ XYZ Model
ที่สามารถวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้
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(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการตาม ก.พ.รูปแบบ XYZ Model กลุ่มเป้าหมาย เม.ย. 64
บุคลากรใน สพป.สมุทรสาคร 65 คน
ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน

รวมงบประมาณ

47,640

47,640

47,640

47,640

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 6
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ชื่อโครงการ การบริหารงานติดตาม รายงานประเมินผล
กลุ่ม นโยบายและแผน ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวอรประภา รัตนปัญญา
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......21,650........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อให้ สพป.
สมุทรสาคร มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายสูก่ าร
ปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามผลและ
ความก้าวหน้าเพื่อทราบ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจของผู้บริหาร
ต่อไป

1 . ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร
ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น
สาคัญตามนโยบายตาม
นโยบายของหน่วยเหนือ
รายงานความก้ า วหน้ า
และผลการดาเนินงาน
2. ติ ด ตามผลการใช้
จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ทุ ก
รายการตามกาหนด

ศึกษา

กิจกรรม

1. ร้อยละ 100
ของโครงการ/
กิจกรรม ตัวชีว้ ัด
สพฐ. กระเด็น
สาคัญตามนโยบาย
มีการรายงานผล
ตามกาหนด
2. โครงการร้อย
ละ 90 ดาเนิน
กิจกรรมได้ตามแผน
ที่วางไว้

ก.ค. –
กิจกรรมที่ 1 พิจารณากาหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด
ก.ย. 64
กิจกรรมที่ 2 จัดทาเล่มรายงานผล
ผลการดาเนินงานประจาปี จานวน
150 เล่ม

3,650

3,650

18,000

18,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 6
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

2. เพื่อจัดทา
เอกสารรายงานประจาปี
2564 และเผยแพร่สู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนได้รับทราบ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

3. เล่มเอกสาร
รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ

21,650

21,650
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สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 6
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพ สพท. ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

เพื่อให้สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครมีคุณภาพ
สานักงานตามกรอบการ
ประเมินการปฏิบัตงิ านของ
ส่วนราชการ
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เชิงผลผลิต
ร้อยละ 100 ของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครมีการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ
เกณฑ์ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ
เชิงผลลัพธ์
1. การดาเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ

ศึกษา

กิจกรรม

1. ร้อยละ 100
สพป. ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตริ าชการโดย
รายงานครบทุก
ตัวชีว้ ัด

2. ผลการ
ดาเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 1 การติดตามและ
ประเมินผลตามมาตรฐานสานักงาน
1. ประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้องร่วม
พิจารณาแต่งตั้งคณะทางาน
2. จัดประชุมสรุปผลการรายงาน
ก่อนการรายงานในระบบ e-MES
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
กิจกรรมที่ 2 การติดตามและ
รายงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
KRS
1. ประชุมกาหนดผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชีว้ ัด

ก.พ. –
ก.ย. 64

22,300

22,300

ก.พ. –
ก.ย. 64

5,910

5,910

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

กลุ่ม อานวยการ ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิภาพร รุ่งโรจน์สาคร/นางอมรรัตน์ มินออน
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......28,210........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

มาตรการปรับปรุง
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
ประสิทธิภาพและ
ปฏิบัตริ าชการได้ทันตาม ประสิทธิผล
กาหนด
2. มีการรายงานผล
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาผ่าน
ระบบ e-Mes และ
รายงานผลตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตริ าชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KRS) ได้
ครบตามที่ สพฐ. กาหนด
(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ

28,210

28,210

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
กลุ่ม กลุ่มภารกิจใน สพป.สมุทรสาคร จานวน 7 กลุ่ม ผู้รบั ผิดชอบ ผู้อานวยการกลุ่ม (ผูเ้ สนอโครงการ)
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......2,710,000........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อรองรับภารกิจ
บทบาทหน้าที่ของ สพป.
สมุทรสาคร ซึ่งขาดแคลน
ผู้ปฏิบัติงาน
2. เพื่อบรรเทาภาวะการ
ขาดแคลนบุคลากรระดับ
ปฏิบัติงาน

1. จ้างบุคลากรปฏิบัติงาน
ในภารกิจตามบทบาทหน้าที่
ของ สพป.สมุทรสาคร เพื่อ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2563 – 30 กันยายน 2564
2 . การด าเนิ นงานของ
ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
เกิ ดประสิ ทธิ ผล และบั ง เกิ ด
ผลดีตอ่ ราชการ

กิจกรรม

1. ผลการปฏิบัติของ
บุคลากรที่จัดจ้าง
2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรใน สพป.
สมุทรสาคร ที่มีตอ่ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่จัดจ้าง
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(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

จ้างบุคลากรปฎิบัตงิ านตามกลุ่ม
ภารกิจ ดังนี้
1) กลุ่มอานวยการ จานวน 5 อัตรา
(รวมเงินเพิ่มค่าจ้างยาม)
2) กลุม่ บริหารงานบุคคล จานวน 4 อัตรา
3) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3 อัตรา
4) กลุ่มนโยบายและแผน จานวน 2 อัตรา
5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
6) กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จานวน 1 อัตรา
7) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 1 อัตรา

ต.ค. 63 2,710,000 2,710,000
–
ก.ย. 64

รวมงบประมาณ 2,710,000 2,710,000

ศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 6
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ชื่อโครงการ สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายองค์กร
กลุ่ม นโยบายและแผน ผู้รบั ผิดชอบ นางสาววนิดา ขอชนะ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......30,000........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์นโยบาย
องค์กรแก่บุคลากรใน
สังกัดให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. เพื่อสร้างการรับรู้
และตระหนักในนโยบาย
องค์กรให้บุคลากรใน
สังกัดนาสูก่ ารปฏิบัตติ าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
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จานวนป้าย
เชิงผลผลิต
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
นโยบายองค์กร ทิศทาง ทิศทางองค์กร
จุดเน้น ค่านิยม แผนที่
สถานศึกษา ติดตั้งในอาคาร
และบริเวณสานักงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ
เชิงผลลัพธ์
1. บุคลากรในสานักงาน
รับรู้และตระหนักในนโยบาย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. บุคลากรในสังกัดนา
นโยบายองค์กรสูก่ ารปฏิบัติ
ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

ศึกษา

กิจกรรม

จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์
ม.ค. –
นโยบาย ทิศทางองค์กรและป้าย
ก.พ. 64
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการบริหาร
นโยบายติดตามจุดต่างๆ ในอาคาร
และบริเวณสานักงาน

รวมงบประมาณ

30,000

30,000

30,000

30,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 6
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 1 ตัวบ่งที่ 1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนารูปแบบการกากับติดตาม นิเทศ ประเมิน
และให้กาลังใจที่มปี ระสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นายสมบัติ ศรีสพ
ุ ัฒน์
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......300,450........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการ
บริหารและการดาเนินงาน
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
3. เพื่อนาผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา มาใช้ใน

เชิงผลผลิต (Output)
(เป็นรูปธรรม นับได้ เป็น
เป้าหมายเชิงปริมาณ)
1. จัดประชุม
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาและ
คณะอนุกรรมการ
ก.ต.ป.น. จานวน 9 คน
รอง.ผอ.สพป.สมุทรสาคร
จานวน 2 คน
ศึกษานิเทศก์ 9 คน
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ 2 คน
รวม 22 คน จานวน 10
ครั้ง

ศึกษา

กิจกรรม

1 โรงเรียน 102 แห่ง
ได้รับการนิเทศ
ติดตาม มีการพัฒนา
การศึกษาสูงขึ้น
2 ผู้บริหารโรงเรียน
ครู มีความรู้ความ
เข้าใจการจัด
การศึกษาปฏิบตั ิได้
อย่างมีคุณภาพ
3 โรงเรียนสามารถ
บริหารจัดการ
โรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ

กิจกรรม 1 ประชุม ก.ต.ป.น.
1.วางแผนการดาเนินงานและกาหนด
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ต.ค-ก.ย.
2564

119,500

119,500

มกราคม
2564

61,200

61,200

115,750
4,000

115,750
4,000

2. -จัดประชุม ก.ต.ป.น. ค่าเบี้ย
ประชุม 9 คน จานวน 10 ครั้ง

กิจกรรม 2 ติดตามผลการ
ดาเนินงานของสหวิทยาเขต
การประเมินโรงเรียน 102 โรงเรียน
(11 ทีม x ทีมละ 3 คน (ประเมิน 5 วัน

กิจกรรม 3 ประชุมสัมมนา
บทบาท ก.ต.ป.น.
จัดประชุมสัมนา ก.ต.ป.น. จานวน
3 วัน 2 คืน จานวน 25 คน

ค่าวัสดุ

ส.ค.
2564

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 7
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

การปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร มีข้อมูล
สารสนเทศ จากการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ของทุกโรงเรียน
ในสังกัด

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ 300,450 300,450

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ นิเทศบูรณาการคู่ขนานการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี 2564
กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสุพรรณี ชื่นค้า
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......175,000........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1. เพื่อนิเทศ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม
สนับสนุนครูผสู้ อนในด้าน
การเรียนการสอนตามพื้นที่
นิเทศ
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
การนิเทศภายในโรงเรียน
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เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนในสังกัด สพป.
สมุทรสาคร 102 โรงเรียน
ได้รับการนิเทศอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. ศึกษานิเทศก์ สพป.
สมุทรสาคร ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามภาระงานที่
รับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศที่มีคุณภาพ ร่วมกับ
การนิเทศภายในที่มีระบบ

ศึกษา

กิจกรรม

1.โรงเรียน102
โรงเรียนได้รับการ
นิเทศ การจัดการ
เรียนการสอน/และ
กิจกรรมตามนโยบาย
2. ศึกษานิเทศก์
ปฎิบัติงานตามแผน
และได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ
3. โรงเรียนมีระบบ
นิเทศภายในที่เข้มแข็ง
4. ศึกษานิเทศก์
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและมี

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการนิเทศ
ประชุมชี้แจงวางแผนการ
ดาเนินงานวิเคราะห์ปรับแผน/ PLC
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศ
2.1นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียน
2.2นิเทศตามภาระงาน
2.3 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)ด้านการนิเทศภายใน
2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Symposium การนิเทศภายใน
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการนิเทศ
3.1 โรงเรียนรายงานผลการนิเทศ
ภายใน
3.2 ประชุมปฏิบตั ิการแลกเปลีย่ น
เรียนรู/้ สรุปผลการนิเทศ

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

18,280

150,840

18280

150,840

5,880
5,880

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 7
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

มีการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียน
มีคุณภาพตามเป้าหมายของ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ประจาปี 2564
2. โรงเรียน ครู และ
ศึกษานิเทศก์มีนวัตกรรม
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. สพป.สมุทรสาครมี
รายงานผลการนิเทศ และ
นิเทศภายใน ซึ่งเป็น
สารสนเทศทีเ่ ชื่อถือได้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ปีต่อไป

นวัตกรรมด้านการ
นิเทศ
5. โรงเรียนหรือครู
มีนวัตกรรมด้านการ
นิเทศภายใน
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(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

ปีงบประมาณ 2564
3.3 รายงานผลการนิเทศ/รายงาน
ผลโครงการ

รวมงบประมาณ 175,000 175,000

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .......200,200........... บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1 เสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการพื้นฐานทางด้าน
วิทยาการคานวณที่ได้รับ
จากการอบรมไปประยุกต์ใช้
กับการจัดการเรียนรู้ ที่สอ
คล้องกับการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เชิง
รุก
2 เสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการพื้นฐานทางด้านสะ
เต็มศึกษาที่ได้รับจากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้อง

เชิงผลผลิต
1 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการพื้นฐานทางด้าน
วิทยาการคานวณ
2 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการพื้นฐานทางด้าน
สะเต็มศึกษา
3 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนเพื่อ

ศึกษา

กิจกรรม

1 ครูผู้สอนที่เข้า
ร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เกิด
ความเข้าใจใน
หลักการพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาการ
คานวณพร้อมทั้ง
ขยายผล
2 ครูผู้สอนที่เข้า
ร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เกิดความ
เข้าใจในหลักการ
พืน้ ฐานทางด้านสะ
เต็มศึกษาพร้อมทั้ง
ขยายผล

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สะเต็มศึกษา 2 วัน

พ.ค. 64

81,600

81,600

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิทยาการคานวณ 2 วัน

มิ.ย. 64

81,600

81,600

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อ
รองรับการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) 2 วัน

ก.ค. 64

32,000

32,000

5,000

5,000

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามการ ส.ค. 64
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง
รุกแห่งศตวรรษที่ 21

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 7
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

กับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เชิงรุก
3 เสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อ
รองรับการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ(PISA)ที่
ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการ
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เชิงรุก

รองรับการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ(PISA)
เชิงผลลัพธ์
1. ครูผู้สอนโรงเรียนที่
เข้าร่วมสามารถจัดทาหน่วย
การเรียนรูบ้ ูรณาการ
ทางด้านวิทยาการคานวณ
พร้อมทั้งขยายผลโครงการ
2 ครูผู้สอนโรงเรียนที่
เข้าร่วมสามารถจัดทา
หน่วยการเรียนรูบ้ ูรณาการ
ทางด้านสะเต็มศึกษาพร้อม
ทั้งขยายผลโครงการ
3 ครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้า
ร่ ว ม ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ นั ก เ รี ย น เ พื่ อ
รองรั บ การประเมิ น ผล
นักเรียนนานาชาติ(PISA)

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

3 ครูผู้สอนที่เข้า
ร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
สามารถพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนเพื่อ
รองรับ
การ
ประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ(PISA)

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ 200,200 200,200

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .................. บาท  งบ สพฐ.......9,120............... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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1. เพื่อส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้เด็กปฐมวัยทุก
คนได้เตรียมความพร้อม
และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเองมีทักษะ
การสังเกต รูจ้ ักตัง้ คาถาม
และหาคาตอบด้วยตนเอง
มีเจตคติที่ดตี อ่ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อเพิ่มพูนและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ของวิทยากรเครือข่ายทั้ง
ถิ่นที่ช่วยผลักดันให้
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ

เชิงผลผลิต (Output)
ค รู ผู้ ส อ น ป ฐ ม วั ย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึกษา
ได้ รับการพั ฒ นาการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการ
ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
จานวน 22 โรงเรียน
เชิงผลลัพธ์(Outcome)
1. ครูปฐมวัยในโครงการ
สามารถจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ กั บ เด็ ก

ศึกษา

กิจกรรม

1. ครูผู้สอนปฐมวัย
สังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรสาครได้รับ
การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
และผ่านการประเมิน
เข้ารับตราพระราชทาน
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 102
โรงเรียน

1. ประชุม ชีแ้ จงแนวทางการ
1 วัน
ประเมินเพือ่ รับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ 2563 ให้กบั
คณะกรรมการและครูปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 22 โรงเรียน
2. กิจกรรมประเมินเพือ่ เข้ารับ
100 วัน
ตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยใช้
การบูรณาการระบบประเมิน
ออนไลน์ (Online) เช่น ทาง
แอพพลิเคชั่น ไลน์ (Application Line)
หรือตามที่ทางโรงเรียนสามารถจัด

1,050

1,050

3,950

3,950

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 7
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
4. เพื่อพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย” ให้พัฒนา
อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง
และยั่งยืน

ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ครูปฐมวัยผ่านการ
ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ รั บ ต ร า
พระราชทานในโครงการ
“บ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์
น้ อ ย ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ”
จานวนร้อยละ 80

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

2. ครูปฐมวัยใน ตามความเหมาะสมการประเมินตาม
โครงการสามารถจัด สภาพจริงและเชิงประจักษ์
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมการเรียน
การสอน
วิทยาศาสตร์ให้กับ
เด็กปฐมวัยได้อย่าง
มีคุณภาพต่อเนื่อง
และยั่งยืน 102
โรงเรียน
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(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

1 วัน

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
รวม

สพป.

5,120

5,120

9,120

9,120

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์

ชื่อโครงการ วัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ/นางวรนุช ตุนฑกิจ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .....292,000............. บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
วัตถุประสงค์
1 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
เข้าใจหลักการของการวัดผล
และการประเมินผลทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2 เสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการสร้างข้อสอบตาม
ตัวชี้วัด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก
3 เสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวัด
และประเมินผลหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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เชิงผลผลิต
1) ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
ของการวัดผลและการ
ประเมินผลทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2) ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการหลักการ
สร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด
3) ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
เชิงผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละของครูผู้สอน
ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักการ
ของการวัดผลและการ
ประเมินผลทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) ร้อยละของครูผู้สอน
ที่เข้าร่วมโครงการความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
และหลักการหลักการ
สร้างข้อสอบตาม
ตัวชี้วัด

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

พ.ค. 64

88,400

88,400

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรือ่ ง มิ.ย. –
สร้างข้อสอบตามตัวชีว้ ดั ด้วยกระบวนการชุมชน ก.ค. 64
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC )

92,000

92,000

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การวัดและประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ก.ค. 64

88,400

88,400

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์)

ส.ค. 64

23,200

23,200

กิจกรรมที่ 1 วัดและประเมินผลทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 7
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

1) ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการเข้าใจเกี่ยวกับงาน
วัดผล เทคนิค วิธีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนของ
โรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลใน
โรงเรียน
2) ครูผู้สอนที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถสร้าง
ข้อสอบตามตัวชี้วัดพร้อมทัง้
ขยายผลในกลุม่ สาระอื่น
3) ค รู ผู้ ส อ น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการสามารถนาความรู้
ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้
ในการประเมิน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

292,000

292,000

3) ร้อยละครูผู้สอนที่เข้า
ร่วมโครงการความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
การวัดและประเมินผล
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่ม นิเทศ ติดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .....193,170............. บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
วัตถุประสงค์
1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้
2.เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการพืน้ ฐาน เพื่อให้
ครูผู้สอนสามารถนาความรู้
และเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบ
เวทคณิตไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
3 เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ทบทวนมาตรฐาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)
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เชิงผลผลิต
1. ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการมีสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้
2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
พืน้ ฐาน เพื่อให้ครูผู้สอน
สามารถนาความรูแ้ ละเทคนิค
การคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต
ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการความสร้างและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ทบทวน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการมีสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ขยายผลโครงการ
2 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
และหลักการพืน้ ฐาน
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถ
นาความรู้และเทคนิค
การคิดเลขเร็ว แบบเวท
คณิตไปประยุกต์ใช้ใน
พร้อมทั้งขยายผล
โครงการ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

มิ.ย. 64

85,740

85,740

ก.ค. 64
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสร้างและพัฒนาสือ่
ในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ
(3 วัน)

71,200

71,200

กิจกรรมที่ 3 ประกวด best การจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ศตวรรษที่ 21

ส.ค. 64

16,500

16,500

กิจกรรมที่ 4 แข่งขันการคิดเลขเร็ว
(เวทคณิต) 1 วัน

ก.ย. 64

19,730

19,730

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
เวทคณิต (2 วัน)

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 7
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6
เชิงผลลัพธ์
1 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการมีสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งขยายผลโครงการ
2 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
พืน้ ฐาน เพื่อให้ครูผู้สอน
สามารถนาความรูแ้ ละ
เทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบ
เวทคณิตไปประยุกต์ใช้ใน
พร้อมทัง้ ขยายผลโครงการ
3 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการสร้างและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ทบทวนมาตรฐาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป. 6

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม /ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
แต่ละ
กิจกรรม

งบประมาณ
รวม

สพป.

3 ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการสร้างและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ทบทวนมาตรฐานการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.6
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(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

รวมงบประมาณ

193,170

193,170

สถาน
ศึกษา

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

ชื่อโครงการ เลิศสุดสมุทรสาคร
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รบั ผิดชอบ นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์
งบประมาณ  งบ สพป.สมุทรสาคร .....62,210............. บาท  งบ สพฐ...................... บาท  งบอื่น ๆ (ระบุ) .................. จานวน...................บาท
ระยะเวลา
งบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม /ขั้นตอน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
สถาน
เชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แต่ละ
การดาเนินงานที่สาคัญ
รวม
สพป.
(เชิงปริมาณ คุณภาพ)

1 เพื่อจัดทานโยบาย
มาตรการแนวทาง “เลิศสุด
สมุทรสาคร” ขับเคลื่อน
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
2 เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถนามาตรการ
“เลิศสุด สมุทรสาคร”
เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

1 ยกระดับคุณภาพ
ร้อยละของ
1. เสนอแต่งตัง้ คณะทางานยก ธ.ค. 63
การศึกษาของสานักงาน โรงเรียนที่มีคุณภาพ ร่างนโยบาย “เลิศสุด สมุทรสาคร”
เขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารจัดการที่
2. ประชุมคณะทางานพิจารณา ธ.ค. 63
ประถมศึกษาสมุทรสาคร สูงขึน้
ปรับแก้ ให้ขอ้ เสนอแนะนโยบาย
ให้สูงขึน้
แนวทางการดาเนินงาน
3. สื่อสาร สร้างความเข้าใจแนว ม.ค. 64
ทางการดาเนินงาน
4. การขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบัติ ก.พ. 64
โดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
5. นิเทศ ติดตามผลการ
พ.ค. 64
ดาเนินงาน
ก.ย. 64
6. สรุปผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ
(*** ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ดาเนินการให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะ
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ทาที่ชัดเจน ไม่ระบุคาบเกี่ยวกันหลายเดือน และโครงการต้องสิ้นสุดไม่เกิน 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นจาเป็น **** )

ศึกษา

กิจกรรม

1,050

1,050

41,000

41,000

20,160

20,160

62,210

62,210

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.สมุทรสาคร

สนองยุทธศาสตร์ สพป.สมุทรสาคร ที่ 7
มฐ.สพป.สมุทรสาคร ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ภาคผนวก

สพป.สมุทรสาคร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพป.สมุทรสาคร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพป.สมุทรสาคร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพป.สมุทรสาคร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพป.สมุทรสาคร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพป.สมุทรสาคร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บรรณาธิการกิจ
ที่ปรึกษา
นายปัญจพล แสงคาไพ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายไทยศักดิ์ วงศ์คา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางสาวกฤษณา เกิดบุญส่ง
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูล
ผูอ้ านวยการกลุ่มและบุคลากรทุกกลุ่ม ในสานักงาน

เรียบเรียง
นางสาวกฤษณา เกิดบุญส่ง
นางณัฐหทัย สุนทรมัจฉะ

ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

รูปเล่ม/ปก
นางณัฐหทัย สุนทรมัจฉะ
นางสาววนิดา ขอชนะ
นายเกริกกานต์ มหาสวัสดิ์
นางสุชาดา หัสดี
นางสาวอรประภา รัตนปัญญา

สพป.สมุทรสาคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานชานาญงาน
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
Samutsakhon Primary Education Service Area Office
2/3 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
www.skn.go.th

