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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสมีา เขต 5  

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลสภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
บทนำ 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกิดข้ึน ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การ
แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2561 ซึ่ง
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบ 
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 

11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

12.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จัดโครงสร้างการบริหารงาน 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น  9 กลุ่ม และ 1 หน่วย ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มนิเทศ- ติดตาม 
 และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

สพป.นครราชสีมา เขต 5 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อำนวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงาน

การเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่ม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม          
นิเทศติดตาม 

และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการจัด 

การศึกษา 

โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษาทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

กศจ.นครราชสีมา 
 

กลุ่ม 
พัฒนาครู        

และบุคลากร
ทางการศึกษา  

 
กลุ่ม 

กฎหมายและคดี  
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ข้อมูลทั่วไป 
 1. สภาพข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
  1.1 สถานที่ตั้ง   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่รวม 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด  อำเภอโนนไทย   อำเภอขาม
สะแกแสง  อำเภอขามทะเลสอ  อำเภอพระทองคำ และอำเภอเทพารักษ์ ที่ตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตั้งอยู่เลขที ่
118 หมู่ 12  บ้านโคกพัฒนา   ถนนหนองสรวง – ด่านขุนทด  ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  65  กิโลเมตร โทรศัพท์หมายเลข  0-4420-8148  โทรสาร  0-4420-8154  
เว็บไซด์  http://www.korat5.go.th 
  

  1.2 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเทพสถิต  อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
และ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสีคิ้ว  อำเภอสูงเนิน และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคง อำเภอโนนสูง และอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  
 
 

http://www.korat5.go.th/
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 1.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
  สภาพภูมิประเทศทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนทิศตะวันตก บางแห่งมี
ลักษณะเป็นที่ราบสูง และภูเขา ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ เก็บความชื้นได้น้อยมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
พ้ืนที่ทั้ง 6 อำเภอ อยู่ในแนวเขตเงาฝนและเป็นพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 
 1.4 สภาพการคมนาคม 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อภายในพ้ืนที่และ
บริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วยถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ และถนนหนองสรวง - ด่านขุนทด  
 1.5 สภาพเศรษฐกิจ  
  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ในเขตบริการ เป็นการผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะ การทำนา ทำไร่ 
ทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การพาณิชยกรรม และ การอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 1.6 สภาพสังคม 
  จากการศึกษาสภาพด้านสังคมของจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมพบว่า ปัจจัยแวดล้อม ต่อการพัฒนาขีด
ศักยภาพของคน ได้แก่ ประเด็น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านอาชญากรรม ยาเสพติดและการสังคมสงเคราะห์ 
  1.7 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
   1) พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ และ
วิหารเทพวิทยาคม (วิหารปริสุทธปัญญา) วัด
บ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทดสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 
   2) อ่างเก็บน้ำปราสาท ตำบล
หินดาด อำเภอด่านขุนทด สถานที่ท่องเที ่ยว
แหล่งเรียนรู้ ระบบส่งน้ำ กักเก็บน้ำ 
   3)  ศ ูนย ์ว ิ จ ัยมั นสำปะหลั ง       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตำบลห้วยบง อำเภอ
ด่านขุนทด 
      4) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม (ทุ่งกังหันลม) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด 
   5) แหล่งปั้นหม้อดิน บ้านพระ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด 
   6) วัดหลักร้อย  ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย  แหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
   7) บึงหนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ สถานที่ดูนกและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   8) ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าพ้ืนเมือง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง 
   9) โรงงานแปรรูปจากพริก อำเภอขามสะแกแสง 
   10) โรงงานหมี่ภานุเจริญ ตำบลหนองหัวฟานอำเภอขามสะแกแสงเป็นแหล่งเรียนรู้        
                         การจัดการแบบครบวงจร 
   11) โบสถ์ไม้วัดเจริญพรต อำเภอพระทองคำ เป็นโบสถ์ไม้แห่งเดียวในประเทศไทย 
   12) ศูนย์ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร วัดโนนเมือง ตำบลโนนเมือง  
                         อำเภอขามสะแกแสง  
   13) นิคมสหกรณ์การเกษตร อำเภอขามทะเลสอ 
   14) สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม อำเภอขามทะเลสอ 
   15) ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากท้องถิ่น (กล้วย) ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ  
   16) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดอยเจดีย์ วัดถ้ำเพกา อำเภอเทพารักษ์  
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 2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 2.1 อำเภอด่านขุนทดจำนวน 83 โรงเรียน แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 6 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
 2.2 อำเภอโนนไทย จำนวน 44 โรงเรียน  แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
 2.3 อำเภอขามทะเลสอ จำนวน 17 โรงเรียน แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 1 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2.4 อำเภอขามสะแกแสง จำนวน 27 โรงเรียน แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
 2.5 อำเภอพระทองคำ  จำนวน 26 โรงเรียนแบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
 2.6 อำเภอเทพารักษ์  จำนวน 16 โรงเรียน แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งสิ้น 213 โรงเรียน 15 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดังตารางที่ 1                                                                                           
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ข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลนักเรียน 
 

   ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนโรงเรียน และจำนวนนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
                นครราชสีมา เขต 5 ณ วันที่  25  มิถุนายน  2564 
 

 
 

อำเภอ 

จำนวนโรงเรียนแยกตามเกณฑ์ สพฐ. (4 ขนาด) จำนวนนักเรียน 
ขนาด
เล็ก 

1-120 

ขนาด
กลาง
121-
300 

ขนาด
ใหญ่
301-
600 

ขนาด
ใหญ่
พิเศษ
601คน
ขึ้นไป 

รวมทั้ง 
ส้ิน 

(โรง) 
ชาย หญิง 

รวม 
(คน) 

ด่านขุนทด 47 34 1 1 83 5,984 5,914 11,898 
โนนไทย 28 14 1 1 44 2,948 2,732 5,680 
ขามสะแกแสง 18 7 1 1 27 1,929 1,675 3,604 
ขามทะเลสอ 10 5 1 1 17 1,325 1,227 2,552 
เทพารักษ์ 7 8 1 - 16 1,152 950 2,102 
พระทองคำ 14 10 2 - 26 1,882 1,767 3,649 
รวม 124 78 7 4 213 15,220 14,265 29,485 

 

  ที่มา: กลุ่มนโยบายและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่ 25  มิถุนายน  2564 

 

  ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามประเภท 

อำเภอ 
จำนวนสถานศึกษา 

ประถมศึกษา ขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

ด่านขุนทด 57 26 
โนนไทย 29 15 
ขามสะแกแสง 17 10 
ขามทะเลสอ 9 8 
เทพารักษ์ 9 7 
พระทองคำ 20 6 

รวม 141 72 

  ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่ 25  มิถุนายน  2564 
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  ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน และห้องเรียนแยกตามระดับการศึกษา   

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ จำนวนห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 
ก่อนประถมศึกษา 5,784 19.62 502 23.83 
ประถมศึกษา 17,911 60.75 1,324 62.84 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4,772 16.18 251 11.91 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,018  3.45 30  1.42 

รวมทุกระดับ 29,485 100 2,107 100.00 

 ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่ 25  มิถุนายน  2564 

 
 
ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  ตารางท่ี 4  จำนวนครูในสถานศึกษา  จำแนกตามอำเภอ  

อำเภอ 
จำนวนคร ู

รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ด่านขุนทด 242 583 825 40.88 
โนนไทย 109 285 394 19.52 

ขามสะแกแสง 69 188 257 12.74 
ขามทะเลสอ 36 133 169  8.38 
พระทองคำ 65 160 225 11.15 
เทพารักษ์ 49  99 148  7.33 
รวมทั้งสิ้น 570 1,448 2,018 100.00 

 ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสมีา เขต 5  

 

  ตารางท่ี 5  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำแนกตามกลุ่ม 
                และระดับการศึกษา 

 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวน
บุคลากร (คน) 

 
ระดับการศึกษา 

 
รวม

ทั้งสิ้น 
(คน) 

 
ชาย 

 
หญิง 

ต่ำ
กว่า 
ป.ตรี 

ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปรญิญา
เอก 

ผู้บริหาร 4 1 - - 2 3 5 
กลุ่มอำนวยการ 1 5 - 4 1 1 6 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 7 - 4 4 - 8 
กลุ่มนโยบายและแผน  - 9 - 2 7 - 9 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 7 1 1 7 - 9 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
การจัดการศึกษา 

3 7 1 
 

1 7 1 10 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - 8 - 5 3 - 8 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 1 - - 1 - 1 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- - - - - - - 

กลุ่มกฎหมายและคดี 1 - - 1 - - 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 3 - 1 2 - 3 
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 - - - 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 7 1 - - 8 
พนักงานราชการ 3 - 2 1 - - 3 
ช่วยราชการ 1 4 - 5 - - 5 

รวมครูและบุคลากรทั้งสิ้น 22 56 13 26 34 5 78 
คิดเป็นร้อยละ 28.20 71.80 16.67 33.33 43.59 6.41 100 

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  25   มิถุนายน  2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสมีา เขต 5  

 

ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้สรุปผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตลอดจนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 และสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ของชั้น 
ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา  ขัน้พื้นฐาน ดังตารางที่ 6-12 
 

ตารางที ่ 6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563  
              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ผลการประเมินด้าน 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2563 

เขต 5 ประเทศ 
+สูง/-ต่ำ 

ระดับประเทศ 
เขต 5 ประเทศ 

+สูง/-ต่ำ 
ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 71.03 68.50 +2.53 79.78 74.14 +5.64 

การอ่านรู้เรื่อง 74.29 72.81 +1.48 74.27 71.86 +2.41 

โดยรวมทั้ง 2 ด้าน 72.66 70.66 +2.00 77.07 73.02 +4.05 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินด้านการอ่านออก

เสียงสูงกว่าระดับประเทศ 5.64 และด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่าระดับประเทศ 2.41 และมีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม
ทุกด้านสูงกว่าระดับประเทศ 4.05  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสมีา เขต 5  

 

 ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2563   
              ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ความสามารถด้าน 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2563 

เขต 5 ประเทศ +สูง/-ต่ำ 
ระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 40.72 40.47 +0.25 
ด้านภาษาไทย 48.02 47.42 +0.60 

โดยรวมทั้ง 2 ด้าน 44.37 43.97 +0.40 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีผลการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมทุกด้านสูงกว่าระดับประเทศ 0.40   ซึ่งแยกรายด้านได้
ดังนี้ความสามารถด้านภาษาไทย ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 0.60  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 0.25  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสมีา เขต 5  

 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
           ระหว่างปีการศึกษา 2561, 2562,2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 

 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

เพิ่มหรือลด 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 53.60 47.57 53.87 +6.30 
ภาษาอังกฤษ 33.72 29.27 35.45 +6.18 
คณิตศาสตร์ 34.37 30.57 26.65 -3.92 
วิทยาศาสตร์ 38.00 33.17 36.29 +3.12 
รวมทุกกลุ่มสาระ 39.92 35.15 38.07 +2.92 

 
จากตารางที่ 8 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ในปีการศึกษา 2563 

มีอัตราเพ่ิมขึ้นเกือบทุกกลุ่มสาระ ซ่ึงสาระการเรียนรู้ที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.30 รองลงไป ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 6.18  สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ร้อย
ละ 3.12 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 3.92 ตามลำดับโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.92 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสมีา เขต 5  

 

ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
             ระหว่างปีการศึกษา 2561, 2562,2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 
  

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

เพิ่มหรือลด 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 51.69 52.65 50.75 -1.90 
ภาษาอังกฤษ 26.55 28.98 28.87 -0.11 
คณิตศาสตร์ 26.50 23.31 21.10 -2.21 
วิทยาศาสตร์ 34.28 29.22 27.71 -1.51 
รวมทุกกลุ่มสาระ 34.76 33.54 32.11 -1.43 

 
 จากตารางที่ 9  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีอัตราลดลงทุกกลุ่มสาระตามลำดับ  ดังนี้ สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ลดลงร้อยละ 0.11  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยลดลงร้อยละ 1.90 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1.51  
และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลดลงมากที่สุดร้อยละ 2.21  โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ  1.43 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสมีา เขต 5  

 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
               มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 กับระดับ   
               สพฐ.และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
เขต 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
เขต 

ภาษาไทย 56.20 54.96 53.87 54.29 55.18 50.75 
คณิตศาสตร์ 29.99 28.59 26.65 25.46 25.82 21.10 
วิทยาศาสตร์ 38.78 37.64 36.29 29.89 30.17 27.71 
ภาษาอังกฤษ 43.55 38.87 35.45 34.38 34.14 28.87 
ค่าเฉลี่ยรวม 42.13 40.02 38.07 36.01 36.33 32.11 
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แผนภมูิแสดงผลการทดสอบ(O-NET) ระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2563
เปรยีบเทียบระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา กบัระดบัสพฐ. และระดบัประเทศ

ระดบัประเทศ ระดบัสพฐ. ระดบัเขต
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แผนภมูิแสดงผลการทดสอบ (O-NET) ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2563
เปรยีบเทียบระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสพฐ. และระดบัประเทศ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ. ระดบัเขต
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสมีา เขต 5  

 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรม ตามนโยบาย 
และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีมาตรฐาน กระบวนการ และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังนี้ 
 1. ประยุกต์ใช้วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายความสำเร็จของ ผู้อำนวยสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   เป็นกรอบแนวทางในการ บริหารและจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยประกาศใช้ และ
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติแผนปฏิบัติการประจำปีในทุกระดับ 
 3. ประกาศกำหนดนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เพื่อใช้เป็น
จุดเน้นการดำเนินงานของโรงเรียน  
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ นโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   ทั้งในระดับสำนักงานและ ระดับโรงเรียน โดยใช้การ
นิเทศเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือปรับปรุงและ แก้ไขการดำเนินงานทั้งก่อนดำเนินงาน 
ระหว่างดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน  
 5. ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ วางแผน
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน  
 
1. ด้านคุณภาพการศึกษา 
 1. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา  2563 ผลการดำเนินการพบว่า โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
16 โรงเรียน มีผลสรุปประเมินพัฒนาการ 3.00 และโรงเรียนในสังกัด  213 โรงเรียน มีผลสรุปประเมินพัฒนาการ 
3.00  ซึ่งส่งผลให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่สมบูรณ์
สมวัย เพ่ือเชื่อมรอยต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 2. ผลการประเมินด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีผลการ
ประเมินด้านการอ่านออกเสียงสูงกว่าระดับประเทศ 5.64 และด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่าระดับประเทศ 2.41 และมี
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมทุกด้านสูงกว่าระดับประเทศ 4.05 
 3. ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 เมื่อเปรียบเทียบระดับ สพฐ.และระดับประเทศ ผลการสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ ทั้ง
โดยรวมและรายด้าน  
 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2563 โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 38.07 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนเกือบทุกกลุ่มสาระ ได้แก่ 
สาระการเรียนรู ้ภาษาไทยเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 6.30  สาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 6.18  สาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 3.12  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 3.92    โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.92  
 5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ปี
การศึกษา 2563 โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 32.11 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 ลดลงร้อยละ 1.43  สาระการ
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เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ลดลงร้อยละ 0.11  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยลดลงร้อยละ 1.90 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.51  และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลดลงมากท่ีสุดร้อยละ 2.21   
 6. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
ร้อยละ 100  
 7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563     ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 100  
 8. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเท่าร้อยละ  96.03  โดยแยกเป็นเรียนต่อสายสามัญร้อยละ 71.23 และเรียนต่อสายอาชีพร้อยละ 20.77 อื่น ๆ 
ไม่ระบุ  ร้อยละ  4.03  
 9. อัตราการออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 0  
 10. โรงเรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ 100  
 11. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาผ่าน Web Application 
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของครูและบุคลการทางการศึกษา ที่สะดวกรวดเร็วในการบริหาร
จัดการ 
 
2. ด้านโอกาสทางการศึกษา  

1. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1 ในเขต
บริการ 6 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100  

2. มีอัตราการศึกษาต่อของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
100 และนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 96.03  
 
3. ด้านการบริหารจัดการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   มีการกำหนดนโยบาย และมีแนวทางการ
ติดตามที่ชัดเจนทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการ กำหนด
นโยบาย แนวทางดำเนินงานร่วมกัน สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินงานดังนี้  

3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   มีโรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียน 0 - 120 คน) จำนวน  124  โรงเรียน  คิดเป็น
ร้อยละ  57.75  มีการบริหารจัดการ คือ ในปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนเรียนรวม โดยเรียนรวมทุกชั้น จำนวน  4  
โรงเรียน ได้แก่  

1.  โรงเรียนบ้านหนองหัน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดหนองกราด  
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้  
3.  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา  ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ   
4.  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหนองหอย  

3.2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     มีระบบและข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา ผ่าน  Web Application 

ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ  ตอบสนองความต้องการของครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา โดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการสื่อสาร  ถ่ายทอดนโยบาย และเป้าหมายการทำงาน  เร่งรัด และปรับ
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แผนการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบ
ออนไลน์  นำใช้รูปแบบการเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสื่อสาร สร้างการรับรู้สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและ
ร่วมกันใน การตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ มีประสิทธิผลและรวดเร็วโดย ได้แก่ แจ้งผ่านหนังสือราชการ  
ผ่านระบบ  Video Conference  และใช้ Application ต่าง ๆ เช่น App Line ,  App Google Meet ,  Google 
Form ,App Zoom Meeting , Facebook , youTube ผ่านช่องทาง Korat5 Channel 
         การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5  มีผลการ ประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของเขต
พ้ืนที่ การศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานและประเมิน  

  3.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อยู่ในอันดับท่ี 97 คะแนนรวม 94.54 ระดับ A  ผลการประเมินคือ  
ผ่านเกณฑ์ 

  3.4  ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วั ด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  6  
นโยบาย ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 3.67 ระดับดีมาก  
 3.5  ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 มาตรฐาน  20 ประเด็น  การพิจารณา อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  
 3.6  ผลการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ KRS (KPI Repot System) มีผลการการปฏิบัติราชการ  ในระดับมาตรฐานขั้นสูง ค่าคะแนน 
4.29240 คิดเป็นร้อยละ  85.58 

 
ภาพความสำเร็จ 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน  
ด้านการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดผลงานสำคัญ มีความภาคภูมิกับความสำเร็จ ดังนี้ 
 

ผลสำเร็จที่เกิดกับผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
1. รางวัลครูดีในดวงใจ  ครั้งที่  18  พ.ศ.2564 
 1.  นางลำดวล  เพ็ชรรอด  โรงเรียนโนนไทย  
 

2. รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Obec Awards) ครั้งที่ 10  
    ประจำปีการศึกษา  2563    
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน   47  รางวัล 
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3.  รางวัลการนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(จ.บุรีรัมย์)   
 1.  ดร.องอาจ  วิชัยสุชาติ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1    
Best Practice  ศึกษานิเทศก ์และ รางวัล Popular Vote     
 2.  นางลำปาง  ฉายชูวงษ์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านแปรง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  Best 
Practice 
 3.  โรงเรียนบ้านแปรง  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Practice  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   
  

4. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2564  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. นายกิตติพล  สนทองหลาง  นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.นครราชสีมา เขต 5  
 

5.  รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 
2564 สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหา จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
   1.  นางลำปาง  ฉายชูวงษ์  โรงเรียนบ้านแปรง  

  2.  นางสาวจิราพร   แกมขุนทด  โรงเรียนบ้านแปรง 
 

6.  รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
 1. นายทนงศักดิ์ นาคโนนลาว  โรงเรียนบ้านบุเขว้า  
 

7.  รางวัลชนะเลิศ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 
 1. นางสาวประทุมรัตน์ จงคูณกลาง โรงเรียนบ้านบุเขว้า 
 
8.  รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 
 1. นางสาวสุวนันท์  แสนเมือง   โรงเรียนบ้านทองหลาง 
 
ผลสำเร็จที่เกิดกับสถานศึกษา 
1. รางวัล Best Practice  สพป.นม.5 สภายุวเกษตรกรร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน 
 รางวัลระดับชาติ ด้านยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านบุเขว้า  
 

2.  รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2564 จาก สพฐ. 
 โรงเรียนบ้านทองหลาง  
 

3.  รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี  2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 
 สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ได้แก่  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 
  สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 
 

4.  รางว ัลสถานศึกษาแบบอย่างค ุณภาพ “สถานศ ึกษาที ่น ้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศ ึกษา  
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างท่ีดีระดับภาค” 
 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  
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ผลสำเร็จที่เกิดกับนักเรียน 
1.  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ 
 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ฉัตรเกาะ   โรงเรียนบ้านบุเขว้า  
 

2.  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู ้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564  
สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม   จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
  ชุมนุม BPS FILM : ผลิตหนังสั้นโรงเรียนบ้านแปรง 
 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อุต้น 2. เด็กหญิงภัทราวดี  บึนขุนทด 3. เด็กหญิงทิวาพร   ยิ้มแสง 
 4. เด็กหญิงศิรินภา  บมขุนทด 5. เด็กชายกิตติกร  แนมขุนทด  

 

 
 

 
 
 



20 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสมีา เขต 5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
บริบททีเ่กี่ยวข้องด้านการศึกษา 

1.พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  ด้านการศึกษา  
   การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
   1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
       3) ยึดมั่นในศาสนา 
       3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
       4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 
   2.  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
       1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
       2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
       3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
       4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
   3.  มีงานทำ – มีอาชีพ 
       1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว  หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้
เด็กและเยาวชน  รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
       2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด 
       3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเอง 
และครอบครัว  
   4.  เป็นพลเมืองที่ดี 
       1) การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าที่ของทุกคน  
       2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมโีอกาส 
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
       3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น 
งานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ   
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 

   รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล   เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560   ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2561-2580  โดยมีวิสัยทัศน์  คือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   และเป็นคติพจน์ประจำชาติ
ว่า “มัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  ความเท่า
เทียมและความเสมอภาคของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยจะมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ”  
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  6  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  1)   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง   2)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนคา่นิยมและ
วัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   5)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   6)   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบ-บกา
รบริหารจัดการภาครัฐ  
 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  
   แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด   
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้   
รวมทัง้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ   ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  23  ประเด็น  ประกอบด้วย   
1)  ความมั่นคง  2)  การต่างประเทศ  3)  การพัฒนาการเกษตร  4)  อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต  5) การท่องเทีย่ว  6)  การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  7)  โครงสร้างพ้ืนฐานระบบ    
โลจิสติกส์และดิจิทัล  8)  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อมยุคใหม่  9)  เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  10)  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  11)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
12)  การพัฒนาการเรียนรู้  13)  การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14)  ศักยภาพการกีฬา  15)  พลัง
ทางสังคม  16)  เศรษฐกิจฐานราก   17)  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  18)  การเติบโต
อย่างยั่งยืน  19)  การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  20)  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   



23 
 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสีมา เขต 5  

 

21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   22)  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   23  การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ    
   

   แผนการปฏิรูปประเทศ  จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก  วิธีการ  และขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ  โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ   ประกอบด้วย  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  มีความสามัคคี  สังคมมีความสงบสุข  
เป็นธรรมและมีโอกาส  อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ  ทัง้นี้  การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย  12  ด้าน  ได้แก่  1) ด้านการเมือง  2)  ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน  3)  ด้านกฎหมาย  4)  ด้านกระบวนการยุติธรรม  5)  ด้านเศรษฐกิจ  6)  ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7)  ด้านสาธารณสุข  8)  ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
9)  ด้านสังคม   10)  ด้านพลังงาน  11)  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
12)  ด้านการศึกษา   โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามแีผนงานเพ่ือการปฏิรูป  7  เรื่อง  ได้แก่  
1)  ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  2)  การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  3)  ลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
4)  กลไกและระบบการผลิต  คัดกรอง  และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  5)   การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   6)  การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษา  เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  7)  การปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
   
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
   แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  ยุทธศาสตร์  โดยมี  6  
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2561 – 2580  และอีก 4  ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม  คือ   
1)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  2)  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม  3)  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  4)  การเติบโตที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  5)  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ  เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งค่ัง และยั่งยืน  6)  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  7)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจีสติกส์  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  9)  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   10)  ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา   
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6.นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) 
 
    นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ (พ.ศ. 2562-2565)  เป็น
นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน  แก้ไข  หรือระงับ
ยับยั้งภัยคุกคาม  เพื่อธำรงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ  โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้
เป็นกรอบแนวทาง  หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผน
นิติบัญญัติ  การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  แผน
บริหารวิกฤตการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ  หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับ
นโยบายและแผนระดับชาติ  ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
19  แผน  ได้แก่  1)  การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  2)  การข่าวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง  3)  การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  4)  การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม
แห่งชาติ   5)  การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  6)  การสร้างความสามัคคีปรองดอง  7)  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  8)  การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
9)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  10)  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  11)  การ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  12)  การรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน  13)  การรักษา
ความมัน่คงทางทะเล  14)  การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  15)  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์  16)  การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  17)  การรักษา
ความมั่นคงทางพลังงาน  18)  การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ำ  19)  การรักษาความมั่นคง
ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 
   คำแถลงนโยบายและคณะรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
แถลงต่อรัฐสภา  วันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม  2562  โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน จำแนกเปน็นโยบายหลัก  12  ด้าน   และนโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง  ซึ่งนโยบายหลัก  12  
ด้าน ประกอบด้วย  1)   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   2)  การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการต่างประเทศ   3)  การทำบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4)  การสร้างบทบาทของไทยในเวที
โลก   5)  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  6)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  7)  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  8)  การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  9)  การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
และหลักประกันทางสังคม  10)  การพืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน  11)  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  12)  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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และประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง  ได้แก่   1)  การแก้ไขปัญหา 
ในการดำรงชีวิตของประชาชน  2)  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3)  มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรังความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  4)  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม  5)  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6)  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศสู่อนาคต  7)  การเตรียมคนไทยสู่ศรวรรษที่ 21  8)  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ  9)  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความ
สงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  10)  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  11)  การจดัเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้ง และอุทกภัย  12)  การสนับสนุนให้มีการศึกษา  การรับฟังความเห็นของ
ประชาชน  และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 

         สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้
เป็นกรอบ และ  แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย ที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซ่ึงภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก ่การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รกัสามัคคี 

และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายใน    

ประเทศลดลง 
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ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน      

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs)   
   การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา 
เป็นการ พัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 
ประเทศไทยและ ประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การ
สหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศ จะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าว
เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs)  
อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1. ขจัดความ ยากจนและความหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา  3. ส่งเสรมิความเท่าเทียมกันทาง เพศและบทบาทสตรี  4. ลดอัตราการ
ตายของเด็ก  5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์  6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอ่ืนๆ       
7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อ การพฒันาในประชาคม
โลก    ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ กำลังจะสิ้นสุดลง โดย
ประสบ ความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การ
สหประชาชาติ จึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดทีม่องการพัฒนาเป็นมิติ 
(Dimensions) ของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)  ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่
เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 
เป้าหมาย   คือ  เป้าหมายที่  1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่   เป้าหมายที่  2  ยุติความหิวโหย  
บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่  3  
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย   เป้าหมายที่  4   
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส 
ในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต   เป้าหมายที่  5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิง 
และเด็กหญิงทุกคน   เป้าหมายที่  6  สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับ 
ทุกคน  และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่  7  สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ 
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ในราคาที่สามารถซื้อหาได้  เชื่อถือได้และยั่งยืน  เป้าหมายที่  8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง  ครอบคลุมและยั่งยืน  การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ  และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน  
เป้าหมายที่  9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม 
และยั่งยืน  และส่งเสริมนวัตกรรม  เป้าหมายที่  10  ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ   
เป้าหมายที่  11  ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม  ปลอดภัย  มีภูมิต้นทาน 
และยั่งยืน   เป้าหมายที่  12  สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน   เป้าหมายที่  13  
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  เป้าหมาย 
ที่  14  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร  ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน   เป้าหมายที่  15  ปกป้อง  ฟ้ืนฟู  และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน  จัดการป่า
ไมอ้ย่างยั่งยืน  ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย  หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมา
ใหม่  และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ   เป้าหมายที่  16  ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล 
รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ   และเป้าหมายที่  17  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก 
การดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน 
 
10. แผนทีน่ำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) 
ของจังหวัดนครราชสีมา 
         
                 การจัดทำแผนที่นำทางทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 
Roadmap)  ของจังหวัดนครราชสีมา  โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้“เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพ่ือเป็นกรอบแนว
ทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายย่อย 10 เป้าหมาย  ดังนี้ 
           1. สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
          2. สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายใน พ.ศ. 2573  
         3. สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา  อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่มคีุณภาพในราคาท่ีสามารถจ่ายไดภ้ายในปี 2573 
         4. เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่าและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
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         5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุม่ที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้
พิการชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
         6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออก
เขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573 
        7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลกและความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีวัฒนธรรมมีส่วน
ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี2573 
      4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณท์างการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก 
ผู้พิการ และเพศภาวะและให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงครอบคลุม
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     4.b  เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ  และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ.2573 
     4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ฝึกอบรมครใูนประเทศกำลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่ 
เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
 
11. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
 
                  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 
 
 



29 
 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.นครราชสีมา เขต 5  

 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก 

และผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
           T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
           R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
           U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
           S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
           T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 

2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกัน 
เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน และ
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนนิการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง  
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย
ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้ง
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)  
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
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4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมนิผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด 
ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ 
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการ
จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ 
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ 
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง 
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ 
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ 
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อม 
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี 
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัด
การศึกษา โดยดำเนินการจัดทำแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 

2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำแนะนำ แก้ไข 
ในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัด ดำเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ 
ตามข้อ 2 

5. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว 
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
     กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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13. ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
    กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคมทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
    กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
 
14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 – 2565 
  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   (พ.ศ. 2561-2580)  และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย  มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกอนาคต  สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  มีวินัย  มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  รวมทั้งเป็นพลเมืองที่มีสิทธิและหน้าที่  มีความรับผิดชอบและมีจิต
สาธารณะ   
  มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา  ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ”  มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม  และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2564  ดังนี้ 

1.  ด้านความปลอดภัย 
      พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครุ  และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี  สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
   2.  ด้านโอกาส   
      2.1  สนับสนุน  ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  วินัย  
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ให้สมกับวัย 
      2.2  ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ  สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ  และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
สู่ความเป็นเลิศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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               2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
      2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต  มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  ด้านคุณภาพ 
      3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ในศตวรรษที่  21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      3.2  พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์  การคิดขั้นสูง  
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ   
      3.3  ปลักหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ทีเ่น้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
      3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
  4.  ด้านประสิทธิภาพ   
      4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน   มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
      4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand  Alone)  ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่
      4.3  บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ทีมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
1–3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ ชุมชน  
      4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
      4.5  สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นการพัฒนา 
ที ่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต  
                             และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ประเด็นการพัฒนาที ่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม 
                             เชิงนิเวศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก  
                            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
(SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
 
16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคมโคราชและประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที ่2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
                          ในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ 
                          ของโคราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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17. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
 โดยวิธี SWOT Analysis  ปีงบประมาณ 2565 

-------------------------------- 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง 
ที่ 563/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ.2565-2568 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานโดยวิธี SWOT 
Analysis เพ่ือประเมินสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในด้านที่เป็นโอกาสและอุปสรรค ในด้านที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน โดยใช้การ
ทบทวนผลการวิเคราะห์ในปี 2563 ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน โดยใช้  Model ของ McKinney 7-S Framework 

                   1.1ด้านโครงสร้าง(Structure :  s1)  เช่น วิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงาน การ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การกำหนดบทบาทหน้าที่ การจัดตั้งเครือข่ายวิชาการ เครือข่าย
คุณภาพ เป็นต้น 
 

     1.2 ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : s2)  วิเคราะห์การกำหนดทิศทางการ 
พัฒนาการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน   

     1.3 ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน    (System : s3)  เช่นวิเคราะห์ใน 
เรื่องระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายในหน่วยงานการดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมาย  มี
แผนพัฒนาบุคลากร มีระบบติดตาม รายงานผล เป็นต้น 

1.4 ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : s4)  มีเทคนิค  มี 
ทักษะ มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

1.5 ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : s5) เช่น วิเคราะห์บุคลากรทุกระดับ 
ในหน่วยงาน ทั้งในเรื่องความเพียงพอ เหมาะสมกับเกณฑ์ การปฏิบัติงานของบุคลกรมีความตระหนักใน
หน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะและสอดคล้องตามภาระงานมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  1.6 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน   (Skill : s6) เช่น วิเคราะห์
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร การให้บริการผู้รับบริการ  ความสามารถ
ในด้านการวิจัยและพัฒนา  สมรรถนะของบุคลากร มีแผนพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเอง 
        1.7 ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : s7)  เช่น
วิเคราะห์แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังของหน่วยงานการทำงานเป็นทีม มีการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ๆ  เช่น การแต่งกาย การทักทาย เป็นต้น 
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2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   ใช้หลัก C-PEST  ได้แก่ 

      นำปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์ ให้ความสำคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ 

   2.1 ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ 
(Customer Behaviors : C) วิเคราะห์ในเรื่องผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชนที่อยู่โดยรอบ สภาพของคู่แข่งและการแข่งขันฯลฯ 
  2.2  ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political and Legal : P) วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร นโยบายรัฐบาล  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   2.3 ด้านเศรษฐกิจ  (Economic : E) วิเคราะห์ แนวโน้มเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของ
ผู้ปกครอง ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
     2.4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ( Social – cultural : S) วิเคราะห์โครงสร้างประชากร 
ระบบการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีชีวิตสังคมไทยและวัฒนธรรม
ของชุมชน  ความต้องการของประชาชน ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือ 

2.5 ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  จุดอ่อน 
1.ด้านโครงสร้าง (Structure :S1) 

1.1 มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มบรหิารงานกลุ่มต่าง ๆ 

1.2 มีคำสั่งแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละกลุ่ม
งานอย่างชัดเจน 
1.3 มีการแต่งตั้งเครือข่ายวิชาการโดยใช้ช่ือว่าศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 15 ศูนย์
การศึกษา 

1.4 มีการจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ภารกิจเฉพาะ เชน่ กลุ่มโรงเรยีนดมีีคุณภาพ กลุ่ม
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ฯลฯ 

2.ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Stratege :S2) 
     มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถปุระสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับการจัดการ SUPER 5 STARS MODEL 
 

1. ด้านโครงสร้าง (Structure :S1) 
บทบาทหน้าท่ีในแต่ละกลุ่ม มีปริมาณมากเกินจำนวน
บุคลากรในแตล่ะกลุ่ม ทำให้งานลา่ช้า 
2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Stratege :S2) 
    ขาดการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
  3.ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
(System: S3) 
   3.1 ระบบการเก็บข้อมลูของส่วนกลางไมส่ามารถ
นำมาใช้กับทุกกลุ่มงาน ส่งผลให้มกีารสำรวจข้อมูล
บ่อยครั้ง เพิ่มภาระงานให้กับสถานศึกษา 
   3.2 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ไม่ต่อเนื่องไมเ่ป็นปัจจุบัน 
4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ  
( Style : S4) 
    4.1 การกำหนดปฏิทินในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ไม่
ชัดเจน 
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3.ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (System: 
S3) 
     มีการดำเนินการโดยยดึกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้ SUPER 5 STAR MODEL ดังนี้ 

S =ศึกษาบริบท 
U= กำหนดตัวช้ีวัด ยึดถือ 
P=กำหนดเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพใช้ 
E=ประเมินและนเิทศทุกข้ันตอน 
R=สะท้อนคุณภาพยั่งยืน 

4.ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 
( Style : S4) 
   ผู้บริหารใช้แบบแผนในการบริหารจัดการขับเคลื่อนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
5.ด้านบุคลากร/สมาชกิในหน่วยงาน (Staff: S5) 
           บุคลากรในองค์กรมีจำนวนเพียงพอตามกรอบ
อัตรากำลัง มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
6.ด้านทักษะความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skill: 
S6) 
           บุคลากรในองค์กร มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID PLAMN และสรุปรายงาน
ผล 
7.ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
(Shared Values : S7) 
      สมาชิกในองค์กร มีวัฒนธรรม การทำงานท่ีเข้มแข็งเป็น
แบบอย่างท่ีดี แก่สาธารณชน การบริการ การแต่งกาย และ
การทำงานเป็นทีม ฯลฯ 

    4.2 บุคลากรไม่เข้าใจรปูแบบ ขบวนการบริหารงานไม่
ชัดเจน 
5.ด้านบุคลากร/สมาชกิในหน่วยงาน (Staff: S5) 
  5.1 บุคลากรในองค์กรบางส่วนมาปฏิบัตงิานสาย และไม่
มีความตระหนักในการให้บริการไม่เป็นกันเอง ทำให้ผู้มา
ติดต่อราชการมีความล่าช้า เสียเวลา 
  5.2 บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักในหน้าท่ี 
6.ด้านทักษะความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน  
(Skill: S6) 
  บุคลากรขาดโอกาสพัฒนาตนเอง เนื่องจากจำกัดด้วย
งบประมาณ 
 
7.ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
 (Shared Values : S7) 
     ไม่มี 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  อุปสรรค 

 
1.พฤติกรรมของผู้รับบริการ(Customer Behaviors : C) 
1.1 สถานศกึษาทุกแห่งจัดการศึกษาโดยยดึหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้สถานศกึษาทุกแห่งจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
1.2  มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 
1.3 รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาสนบัสนุนโรงเรียนคณุภาพประจำ
ตำบล 
2  ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political and Legal : P)  
2.1 รัฐบาลมีโรงเรียนดีประจำตำบล ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตร 
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
2.2 รัฐบาลมีนโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลให้มีการ
จัดการเรียนการสอนครูครบช้ัน มสีื่อเทคโนโลยี 
3 ด้านเศรษฐกิจ  (Economic : E)  
   เปิดโอกาสให้เอกชนภาคส่วนตา่ง ๆ ไดม้าสนับสนุนและมี
ส่วนร่วม เช่น ให้ทุนการศึกษา   
4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ( Social – cultural : S)  
   ชุมชนเข้มแข็งด้านอาชีพ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู ้
5 ด้านเทคโนโลยี (Technological : T)  
 5.1 มีสื่อ ICT DLTV DLIT ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
5.2 ชุมชนสนับสนุนการใช้สื่อ/เทคโนโลยีในการเรียนรู ้

 

 
1 ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ(Customer Behaviors : 
C) 
ประชาชนอพยพไปทำงานต่างถ่ิน  เด็กย้ายตามผูป้กครอง ทำ
ให้จำนวนนักเรียนลดลง 
2  ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political and Legal : P)  
นโยบายทางการศึกษาเปลีย่นแปลงบ่อย 
3 ด้านเศรษฐกิจ  (Economic : E)           
สภาพคล่องทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน 
4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ( Social – cultural : S)  
ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจในการแนะนำ การศึกษาแก่
บุตรหลาน 
5 ด้านเทคโนโลยี (Technological : T)  
ขาดการควบคมุการใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลวิเคราะห์สถานภาพสภาพแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย
(5ระดับ) คะแนนเฉลี่ย x น้ำหนัก 

สรุปผล 
จุด
แข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: ด้านโครงสร้าง 0.12 4.93 4.46 0.5916 -0.5352 0.0564 
S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 0.15 4.82 4.35 0.723 -0.6525 0.0705 
S3: ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน 0.17 4.93 4.4 0.8381 -0.748 0.0901 
S4: ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 0.15 4.76 3.62 0.714 -0.543 0.171 
S5: ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 0.13 4.12 3.6 0.5356 -0.468 0.0676 
S6: ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 0.15 3.59 3.51 0.5385 -0.5265 0.012 
S7: ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 0.13 4.44 0 0.5772 0 0.5772 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 4.52 -3.47   
สรุปปัจจัยภายใน 0.52   

       
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้วิเคราะห์สถานภาพของ
หน่วยงาน สรุปเป็นรายด้าน ดังนี้ 
           1.1 ด้านโครงสร้าง  (Structure : s1)   พบว่าเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีโครงสร้างการบริหารจัดการภารกิจที่ชัดเจน โดย
แบ่งกลุ่มบริหารงานเป็นกลุ่มต่างๆ 10 กลุ่มงาน มีคำสั่งแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละกลุ่มงาน
ชัดเจน  ตรงตามความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของตำแหน่งหน้าที่บุคลากร  นอกจากนี้ยัง มีการตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 15 ศูนย์ เพ่ือเป็นศูนย์เครือข่ายในการประสานงาน
ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ให้มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ส่งผล ต่อการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจเฉพาะ เช่น กลุ่ม
โรงเรียนดีมีคุณภาพ กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นต้น 
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1.2 ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : s2) พบว่าเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องกับการบริหารจัดการแบบ Super 5 STARS MODEL 
นอกจากนี้การกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานเน้นการมีส่วนร่วมและดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในด้วยเทคนิค SWOT ตามบริบทและสภาพจริง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  

1.3  ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (System :s3)  พบว่า มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  
กล่าวคือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีโมเดลในการการบริหารงานที่
ชัดเจน โดยยึดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ Super 5 STARS MODEL คือ S=ศึกษา
บริบทU= กำหนดตัวชี้วัด ยึดถือ P=กำหนดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใช้ E=ประเมินและนิเทศทุกขั้นตอน 
R=สะท้อนคุณภาพยั่งยืน  ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น 
          1.4 ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style  : s4) พบว่าเป็นจุดแข็งมากกว่า
จุดออ่น กล่าวคือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ใน
การทำงาน มีภาวะผู้นำ มีความสามารถบริหารงานเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้โมเดล Super 5 
STARS MODEL ในการบริหารงาน แต่ทัง้นี้ปฏิทินในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ก็ยังไม่ชัดเจน บุคลากรยัง
ไมเ่ข้าใจรูปแบบ และขบวนการในการทำงาน 
         1.5 ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : S5) พบว่า มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีจำนวนบุคลากรเพียงพอตามกรอบ
อัตรากำลัง และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ แต่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอำเภออ่ืน ใช้เวลาในการเดินทาง ทำให้มา
ปฏิบัติงานสาย และ  และไม่มีความตระหนักในการบริการ ไม่เป็นกันเองในการบริการ ทำให้ผู้มาติดต่อ
งานเกิดความล่าช้า  เสียเวลา 
         1.6 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skill:s6) พบว่า มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
กล่าวคือ บุคลากรส่วนใหญ่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน
ตามบทบาทหน้าทีท่ี่กฎหมายกำหนด มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา เนื่องจากบุคลากรมีแผนพัฒนา
ตนเอง และมีการพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็ยังมีบางส่วนที่มีข้อจำกัดด้าน
งบประมาณในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเอง 
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           1.7 ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน(Shared values:s7) พบว่ามีจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 มีค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน “เป็นองค์กรที่มีชีวิต บุคลากรมีจิตเฉลียวฉลาด มีความสามารถประสานสัมพันธ์ให้
ความสำคัญในการบริการ  ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ”   นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมในการทำงานเป็น 
“ทีม”  มีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ เช่นการแต่งกาย การทักทายและการให้ความเคารพ 
          ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ภาพรวมพบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน เนื่องจากมีความเข้มแข็งในเรื่องโครงสร้างการ
บริหารจัดการ  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีภาวะผู้นำบุคลากร มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานมีค่านิยมในการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการบริการ สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในลักษณะ
การทำงานเป็นทีม เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ สำหรับจุดอ่อนที่จะต้องมีการพัฒนาได้แก่ 
การจัดทำข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลให้ใช้ได้ร่วมกันอย่างทันท่วงที และการมาปฏิบัติงานของบุคลากร 
และการสร้างความตระหนักในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ  
 
ตารางท่ี 2สรุปผลวิเคราะห์สถานภาพสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย

(5ระดับ) 
คะแนนเฉลี่ย x 

น้ำหนัก สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ 0.2 4.65 4.83 0.93 -0.966 -0.036 
ด้านการเมืองและกฎหมาย 0.15 4.79 4.86 0.7185 -0.729 -0.0105 
ด้านเศรษฐกิจ 0.1 4.97 4.91 0.497 -0.491 0.006 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 0.25 4.88 4.64 1.22 -1.16 0.06 
ด้านเทคโนโลยี 0.3 4.88 4.91 1.464 -1.473 -0.009 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 4.83 -4.82   
สรุปปัจจัยภายนอก- 0.01   

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  พบว่า 
      2.1 ด้านพฤติกรรมของผู้ปกครอง /ประชาชน (Customer Behaviors : C) พบว่า มีอุปสรรค
มากกว่าโอกาส  กล่าวคือผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งอพยพไปทำงานต่างถ่ิน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ทำ
ให้เด็กต้องย้ายตามผู้ปกครองและผู้ปกครองที่มีความพร้อมก็นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่อ่ืน ทำให้ จำนวน
นักเรียนลดลง ประกอบกับอัตราการเกิดลงลด ทำให้ มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ถึงแม้ว่า
จะมีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในตำบลให้เจริญทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในอำเภอก็
ตาม ก็ยังถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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 2.2 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal :P) พบว่ามีอุปสรรคมากกว่าโอกาส 
กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เปลี่ยนแปลงผู้นำทางการศึกษา นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยน
บ่อย ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย  ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสพฐ. ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579  ทำให้การพัฒนาด้านการศึกษาไม่ต่อเนื่อง   
 2.3 ด้านเศรษฐกิจ (Ecomomic :E) พบว่าเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค กล่าวคือ มีการเปิด
โอกาสให้เอกชนภาคส่วนต่างๆ ได้มามีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน เช่น ให้
ทุนการศึกษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ปรับปรุงอาคารสถานที่  และมีการส่งเสริมด้านอาชีพ 
การมีงานทำให้กับนักเรียนโดยโครงการสำคัญ เช่น เด็กดีมีที่เรียน  โรงเรียนร่วมพัฒนา  มีการ
ประสานงานความร่วมมือมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) อบรมให้ความรู้แก่ครู และ
นักเรียน เป็นต้น 
 2.4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural : S) พบว่ามีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ชุมชน 
ผู้ปกครอง  อยู่อย่างสังคมไทย  ครอบครัวใหญ่  ต้องการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด รักภูมิลำเนา 
ถิ่นฐานบ้านเกิด  มีความต้องการให้บุตรหลานเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน 
ในชุมชนขึ้น มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ชุมชนภาคเอกชนมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษามาก
ขึ้น ให้แนะนำด้านอาชีพ  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 2.5 ด้านเทคโนโลยี (Technological:T) พบว่า เป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาสกล่าวคือ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถึงส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดว้ยตนเองได้ตามความสนใจและส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทันเหตุการณ์ ทันสมัย 
แต่ในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ของนักเรียนมีมากขึ้น ปัญหาเด็กติดเกมส์ ติดโชเชียล มีมากขึ้น ถ้า
ขาดการควบคุมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ก็จะส่งผลเสียถึงตัวเด็กได้ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวม พบว่า มีโอกาสมากกว่า
อุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอกที่สามารถควบคุมได้  ความร่วมมือของชุมชนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษา ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง และส่งผลถึงตัวเด็กอย่างแท้จริง  
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     จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน สามารถนำมาจัดทำกราฟ  ได้ดังนี้ 

 

 
 

 จากกราฟดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หน่วยงานมีสถานภาพเป็น Stars พบว่ามีจุดแข็งมากกว่า
จดุอ่อน และมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค  สถานภาพของหน่วยงาน เป็น Stars กล่าวคือ ปัจจัยภายนอกเป็น
โอกาส และมีปัจจัยภายในแข็ง (เอ้ือนอกแข็งใน ) การกำหนดกลยุทธ์จะต้องเป็นเชิงรุกเพ่ือขยาย รักษา
ความเป็น Stars ให้ยั่งยืนต่อไปและพัฒนาต่อยอด แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยบางอย่างที่มีปัญหา
อุปสรรคและจุดอ่อนที่จะต้องระวังและคอยกำจัดให้หมดไป แล้วหน่วยงานจะเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศมี
คุณภาพและมาตรฐานสูง 
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5 
 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณภาพ  

 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ และเป็นเลิศทางวิชาการ 

     3. พัฒนาบุคลากรทุกสายงานเป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY)  
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มี  
   คุณภาพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามแนวทางหลักปรัชญา  
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค่านิยม 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 “เป็นองค์กรมีชีวิต 

บุคลากรมีจิตเฉลียวฉลาด มีความสามารถประสานสัมพันธ์ให้ความสำคัญในการบริการ ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ” 
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เป้าหมาย 
1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ 

2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               5. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และโรงเรียน มีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

                                   และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิ ตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
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ตัวชี้วัด 
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด

มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. นักเรียนร้อยละ 90 ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี

หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิ ยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  

4. ทุกโรงเรียนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ทุกโรงเรียนจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  

มาตรการและ แนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  โดย ส่งเสริม สนับสนุน 

กำกับ ติดตาม และประเมินโรงเรียนตามมาตรการที่กำหนด 
      2. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดย ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และ
ประเมินโรงเรียนตามมาตรการที่กำหนด 
 
กลยุทธ์ที่  2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. นักเรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
1. นักเรียนร้อยละ 30 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
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2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy ) และด้านการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy ) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. นักเรียนร้อยละ 5 มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีความ
พร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัด  
ของนักเรียน    

 3. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวน
งบประมาณในการสนับสนุนโรงเรียนและนักเรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือกระจายอำนาจให้โรงเรียน มีความเป็นอิสระ 
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ โรงเรียนจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  
                   5. กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อสพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของชุมชน 

จังหวัด และของประเทศ  
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่

สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต  
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มี

ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
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6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
ตัวชี้วัด 

1. นักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 และ มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามวัย 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านค่าเฉลี่ยขั้นต่ำของระดับประเทศ 

3. โรงเรียนร้อยละ 50 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

4. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

5. นักเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 

6. นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจตามวัย 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

 (1) ร่วมพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
                  (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
                 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียน 

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนระดับปฐมวัย 
         (1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกปี สรุปและรายงานผลต่อ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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         (2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเพ่ือประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหาร โรงเรียน ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
                  (3) สนับสนุนให้โรงเรียนมีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
กำหนด 
                (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี และ
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
             (5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการดำเนินงานต่อ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
     
   2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา 

   
          (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการที่

สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน จังหวัด และประเทศ   
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
    - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีนิสัยรักการ

อ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
                       (2) ประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
      (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  
      (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่ การประกอบสัมมาอาชีพ 
       (5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
     (6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
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          2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
    (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ
ที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  ให้มีคุณลักษณะ 

  - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มี

ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
    (2)  ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับชั้น 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติ ได้ 
    (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
    (5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักเรียนที่มีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัตินักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใน
อนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้นักเรียนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
    (6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน 
              2.4 พัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

  (1) ส่งเสริม สนับสนุน สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

  (2) ส่งเสริมให้โรงเรียนนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา 
          (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
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       (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
    (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

 
 4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   

            (1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
ตนเอง(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(2)  จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(5) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้าน
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(6) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

(7) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 

(8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้
นักเรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction ) 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(11) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ 
Online และแบบ Face - to - Face Training 
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(12) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(13) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือใน การ
บริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

      1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก 
        ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
     2) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา   
        คอมพิวเตอร์(Coding) 

 
กลยุทธ์ที่  4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

 และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 
เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development ) 

2. โรงเรียนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. โรงเรียนมีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) มาเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้มีโอกาส

เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด 
1. นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. นักเรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
5. โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  ด้านประเภท 

ขนาด และพ้ืนที่ 
6. โรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้

เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

8. โรงเรียนทุกแห่งที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

2. การยกระดับโรงเรียนในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

(1) จัดทำมาตรฐานโรงเรียนให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) 
มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของโรงเรียน4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technologyที่สอดคล้องกับบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของโรงเรียน 
     (2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาโรงเรียนระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น
สถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน คณะกรรมการ คณะทำงาน ในการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินโรงเรียนในทุกมิติ 

3. จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนักเรียนทุกกลุ่ม อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ 

          (1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับนักเรียน 
และโรงเรียน อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ 
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอสพป.
นครราชสีมา เขต 5 

(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับ
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส  

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
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   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่นักเรียน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับนักเรียนทุกคน
ระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 
กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนทุกแห่งและนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึก

ด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. โรงเรียนทุกคน สามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้าน

ความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตาม
แนวทาง Thailand 4.0 

3. โรงเรียนทุกแห่งมีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. โรงเรียนทุกแห่งมีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
5 สพป.นครราชสีมา เขต 5 และทุกโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน

ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. โรงเรียนทุกแห่งมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                  7. โรงเรียนต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ จำนวน 30 โรงเรียน 
      8. มีโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 โรงเรียน 
                  9. สพป.นครราชสีมา เขต 5 มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ตัวชี้วัด 
1. โรงเรียนทุกแห่งมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก

ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. โรงเรียนทุกแห่งมีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. โรงเรียนทุกแห่งมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนทุกคนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ตามวัย นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5. โรงเรียน 120 แห่งมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ใน
การดำเนินกิจกรรมประจำวันในโรงเรียนและที่บ้านและข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  

6. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
ดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

7. โรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 แห่ง มีครูและนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
ชุมชนได้ตามแนวทางThailand 4.0 

8. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และโรงเรียน 30 แห่งมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานที่ให้เป็นสำนักงานหรือโรงเรียนสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินการการให้องค์

ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ 

Multimedia และอื่น ๆ 
3. จัดการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้

ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง
ระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์
ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ใน
โรงเรียนสู่ชุมชน 
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                 5. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     6. ยกระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 และโรงเรียนด้านการบริหารจัดการและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
     7. พัฒนา ยกระดับโรงเรียนนำร่องขยายผล ส่งโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบอย่างน้อย 30 แห่ง  
     8. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
     9. ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย 
และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                10. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน ได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  11. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชน
นิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 60 ชุมชน 
  12. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในโรงเรียนทั้งในระบบออนไลน์และ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบ
รางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผล
รายงาน 
กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

 

เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นอิสระในการ

บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

2. สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงาน ที่มีความทันสมัย พร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สพป.นครราชสีมา เขต 5และทุกโรงเรียน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และทุกโรงเรียน มีกระบวนการ บริหารจัดการ
งบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
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5. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และทุกโรงเรียน พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
1. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง เป็นอิสระ  
2. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูงพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้โรงเรียนสามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และทุกโรงเรียน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และโรงเรียนจำนวน 30 แห่ง ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment  
: ITA) 

5. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และทุกโรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน หน่วยงานในสังกัด 

6. โรงเรียนทุกแห่ง มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

7. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกแห่งมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

8. โรงเรียนทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. ให้โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นอิสระในการ

บริหารจัดการศึกษา 
  (1) วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของ

โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของ โรงเรียน 
หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระ 
ของโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของโรงเรียน 

       (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
จัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้าน
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บริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 

     (4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ
กระจายอำนาจให้โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา 

 (5) สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา 

 (6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  

 (7) ยกระดับโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

 (8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่  

  (11) โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับการกระจายอำนาจให้
อย่างเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายโรงเรียนหรือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

  (12) โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีคณะกรรมการ เพ่ือทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของโรงเรียน 

 
2. พัฒนาสพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ 
สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียน เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2 ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

(3) นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารงาน 

(4) ร่วมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 
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(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ 
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การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดนครราชสีมา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานสู่เป้าหมายหลักท่ีสำคัญ คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามคำสั่งที่ 563/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดตามภาคผนวก) 

2. ประชุมทบทวนนโยบายและวิเคราะห์โครงการตามกรอบวงเงินงบประมาณ  
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมและวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564       

3. คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มีมติ ดังนี้ 
3.1 งบประจำบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบประมาณ  2,868,370 บาท 

(สองล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     3.2 งบพัฒนา/ตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ 1,131,630 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่ง
พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 
งบประจำบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ที ่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2565 
ก ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (2,868,370) 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และอ่ืน ๆ 200,000.- 
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอ่ืน 100,000.- 
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 100,000.- 
4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและค่าชดเชยน้ำมัน 200,000.- 
5 ค่าวัสดุสำนักงาน 600,000.- 
6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 768,370.- 
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ที ่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2564 
ข ค่าสาธารณูปโภค (900,000) 
1 ค่าไฟฟ้า 750,000 
2 ค่าโทรศัพท์และบริการอินเตอร์เน็ต 50,000 
3 ค่าน้ำประปา 50,000 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000 

 
      หมายเหตุ  1. รายจ่ายประจำสำนักงาน รายการที่ 6 กำหนดเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอในพ้ืนที่ ในระหว่างปีงบประมาณ และตั้งไว้สำหรับ
สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพต่าง ๆ ภารกิจของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลำดับ

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ย. 

ชาติ 

 
แผน

แม่บท 

 
กลยุทธ ์
สพป.
นม.5 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมศักยภาพครมูืออาชีพ 77,500 3 12 4 บริหารงานบุคคล 
2 ยกย่องเชิดชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษา 61,100 3 12 4 พัฒนาครูและบคุลากร 
3 สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน 30,000 3,5 10 5 อำนวยการ 
4 การขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษา 10 จุดเน้น 118,400 3,2 12 2 นิเทศ ติดตามฯ 
5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 28,200 3 20 6 นโยบายและแผน 
6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 99,500 3 12 6 นโยบายและแผน 
7 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ท่ีสมบูรณ ์  68,720 3 11 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8 ส่งเสริมการเรียนรู้”โคก หนอง นา”ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 34,280 3 10 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ 9,300 3 10 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10 สร้างและส่งเสรมิการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 33,720 3,1 10 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 10,800 4 17 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12 สถานศึกษาปลอดภัย 40,000 4 12 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13 ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 121,200 6 20 6 อำนวยการ 
14 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการด้วยการตรวจสอบภายใน 16,800 6 21 6 ตรวจสอบภายใน 
15 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 119,300 6 20 6 ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
16 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูร้ะบบการจัดซื้อจดั 

จ้างภาครัฐด้วยวธีิการ อิเล็กทรอนิกส์  (e-  GP)   
ระยะที่  3 สำหรบัผู้ปฏิบัติงานพัสดุ  

30,660 6 20 6 บริหารงานการเงินและพัสด ุ

17 เข็มทิศการบริหารจดัการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 53,140 6 20 6 นโยบายและแผน 
18 ส่งเสริมปร.ะสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 179,010 6 20 6 นโยบายและแผน 
       

รวมทั้งสิ้น 1,131,630  
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
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โครงการ                                        เสริมสร้างศักยภาพครูมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                      พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ        
นโยบาย สพฐ.  (2564-2565)                          ด้านคุณภาพ  (พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                                               ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน                
                                                               ตามหลักสูตรสมรรถนะฯ ) 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5                การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา     
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครราชสีมา  เขต  5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางณัฐนรี  ศิริ 
โทรศัพท์/โทรสาร             044208147-8  ต่อ  18  E-mail  Su_natnaree@hotmail.com                                                          

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                  : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็น:  3.ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12) พัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ 
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
          

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) V02 
ปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

  (ปริมาณ/คุณภาพ) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                     : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพครูจำเป็นต้องมีวินัย  คุณธรรมและจิตสำนึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้  
จึงต้องเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูโดยเฉพาะ ข้าราชการครูบรรจุใหม่เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสำหรับความเป็นครู  อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู  ประกอบกับตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  กำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการ  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5  ในฐานะที่เป็นองค์กรพ้ืนทีใ่นการ 

บริหารงานบุคคล  ได้ให้ความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการยกย่องในสถาบันวิชาชีพ
ชั้นสูง  คือ  คำว่า “ครู”  หรือ “ปูชนียบุคคล” ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม
หลักสูตร  “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”  ในครั้งนี้  

2) วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ  มีเจตคตแิละคุณลักษณะ 

ครูที่ด ี และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจำ  พัฒนาสมรรถนะหลัก 

ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
3) เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.  ข้าราชการครูบรรจุใหม่  มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  2.  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจำเดิม  จำนวน  450  คน 
 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1.  ข้าราชการครูบรรจุใหม่  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 2.  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่เข้ารับการฝึกอบรม  ร้อยละ  80  

มีสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)  และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

       
3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
2. กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและกระบวนการนิเทศ  

ติดตาม ในโรงเรียนมีคุณภาพ และภาระงานทุกระบบงานมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
1. รอยละ  85  ของครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาท   

หน้าที่  ระเบียบ  กฎหมายการประกอบอาชีพควบคุม  ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ  ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
ระบบค่าตอบแทน  ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 

2. ร้อยละ  85  ของครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศมีความรู้  ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ  มีทักษะ   
เข้าใจบทบาทหน้าที่  และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ  100  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  มีความพึงพอใจในการจัด 
อบรมปฐมนิทศ 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ครูและนักเรียนในโรงเรียน 209 แห่ง 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 มกราคม  2565 -  30  กันยายน  2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 - M5 

ได้รับงบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 77,500  บาท เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)มีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ 
รายการค่าใช้จ่าย 

 
   

3 
(เม.ย.-     
มิ.ย. 
2565) 

 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน X 30 บ.X 2 มื้อ) 
    (คณะกรรมการดำเนินการ) 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คน X 30 บ.X 2 มื้อ 
   (ครูผู้ช่วย)  

 
1,800 

 
7,200 

 
- 
 
- 
 
 

 
1,800 

 
7,200 

 
- 
- 
- 
 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 9,000 - 9,000   
กิจกรรมที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
รายการค่าใช้จ่าย  
1. ค่าอาหารกลางวัน (350 คน X 60 บ.) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (350 คน X 30 บ.X 2 มื้อ) 
 

 
 
 

21,000 
21,000 

 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

21,000 
21,000 

 

 
 
 

- 
- 
 

4 
(ม.ค.-ก.ย. 

2565) 

รวมกิจกรรมที่ 2 42,000 - 42,000 -  
กิจกรรมที่ 3 การประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
เกณฑ์เก่า สู่ระบบPA 
1.ค่าพาหนะเหมาจ่าย คณะกรรมการ 3 ชุด ๆ ละ 500
บาทx15 วัน) 
2. ค่าจัดทำเอกสาร 
 
 

 
 

22,500 
 

4,000 

 
 
- 
 
- 

 
 

22,500 
 

4,000 

  

รวมกิจกรรมที่ 2 26,500 - 26,500   
รวมทั้งสิ้น 77,500 - 77,500   

 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
           
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 - ความเสี่ยง   
  ครูผู้ช่วยไม่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติทำให้ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน 
 - การบริหารความเสี่ยง   
  นิเทศติดตามการดำเนินการ ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และประสบการณ์ในการทำงาน 
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โครงการ                                ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ          ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
นโยบาย สพฐ.(2564-2565)               ด้านคุณภาพ (พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ 
                                                  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะฯ) 
กลยุทธ์  สพป.นครราชสีมา เขต 5       ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางชลอศรี  แก้วสูงเนิน   
โทรศัพท์/โทรสาร                            044-208147-8 ต่อ 18 E-mail chalorsri 2508@gmail.com 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน*  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย : F0204 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลลัพธ์จากผู้เรียนเป็นหลัก  

 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
     1) หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5มีภารกิจพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้ 
เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้อง
อาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรที่มี
ความสามารถตลอดจนจิตสำนักในการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ดีซึ่งจะเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนภารกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  
   

mailto:2508@gmail.com
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         กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกระตุ้นและพัฒนาให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด ได้
คิด สร้าง ใช้ และพัฒนาภาระงาน ชิ้นงานให้มีคุณภาพ จนเป็นผลงานดีเด่น จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือดำเนินการคัดเลือก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป 
      

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทุกตำแหน่ง ทุกประเภท ได้สร้าง ใช้ และ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตามสายงาน 
          2.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ ปรับปรุง ผลงานทางวิชาการ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ยอดเยี่ยมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
     

 3) เป้าหมาย 
              3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  -ผู้สอน     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
  -ผู้บริหารโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
  -ผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
  -บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
  -ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
            3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 
ได้รับรางวัลผลการประกวดระดับจังหวัด/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน
ผลงานทางวิชาการท่ีส่งเข้าประกวด 
 
             3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอย่าง
ถูกต้องตามแนวทางของวิชาการ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน กระบวนการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล และกระบวนการสนับสนสุนภารกิจทางวิชาการ ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
            3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  1. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากร ลูกจ้าง และสถานศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
           3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ข้าราชการครู บุคลากร ลูกจ้าง และสถานศึกษาในสังกัด 
     4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ                                                                   : M4 – M5 
งบประมาณ  61,100.-.-บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ       
หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมรางวัล      
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)      
ระยะที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ/อบรม     1 
ให้ความรู้ โดยการถ่ายทอดสด     (พ.ย.-ธ.ค.64) 
ระยะที่ 2 พัฒนากลุ่มเป้าหมาย อบรมเรื่อง     1 
นวัตกรรมและรูปแบบของกระบวนการ/การ
เขียนรายงาน 

    (พ.ย.-ธ.ค.64) 

   รายการค่าใช้จ่าย      
   1. ค่าหารกลางวัน (100 คน x 50บาท x1มื้อ)  5,000.- - 5,000.- -  
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
      (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 7,000.- - 7,000.- -  

รวมระยะที่ 2 12,000.  12,000.-    
ระยะที่ 3 ประกวดแข่งขัน     2 
   รายการค่าใช้จ่าย     (ม.ค.-มี.ค.65) 
   1. ค่าหารกลางวัน (230 คน x 50บาท x1มื้อ)  11,500.- - 11,500. -  
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
      (230 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 16,100.- - 16,100.- -  
   3. ค่าจัดทำเกียรติบัตร 4,600.- - 4,600.- -  
   4. ค่าป้ายไวนิล 2,000 - 2,000.- -  

รวมระยะที่ 3 34,200 -  34,200 -  
รวมทั้งสิ้น 46,200     
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

 
กิจกรรมที่ 2  คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”       4 
   ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566     (ส.ค.-ก.ย.65) 
   ระหว่างวันที ่เดือน สิงหาคม-กันยายน 2565      

   รายการค่าใช้จ่าย      
   1. ค่าหารกลางวัน (70 คน x 50บาท x1มื้อ)  3,500 - 3,500.- -  
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
      (70 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 4,900 - 4,900.- -  
   3. ค่าป้ายไวนิล 2,000 - 2,000.- -  
   4. ค่าทำโล่ 3 โล่ ๆ ละ 1,500.-บาท 4,500 - 4,500.- -  

รวมกิจกรรมที่ 2  14,900 -  14,900.- -    
รวมทั้งสิ้น 61,100     

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ความเสี่ยง - 
      การบริหารความเสี่ยง - 
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โครงการ                                 สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. (2564-2565)        ด้านประสิทธิภาพ (พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
                                             มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศ 
                                             ที่ถูกต้อง ทันสมัยฯ) 
สพป.นครราชสีมา เขต 5             ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลัอม 
กลุ่มงานที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ  สพป.นครราชสีมา เขต5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายอนุศักดิ์  ดอนประสิม 
โทรศัพท์/โทรสาร                        044-208148 ต่อ 11   E-mail :hopperhunter@outlook.co.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                     : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) หลัก: ด้าน 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                        รอง:  ด้าน 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็น   การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    แผนย่อย : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลมืองที่ดี 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 
 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ปัจจัย : ระบบสร้างแรงจูงใจทางสังคม   

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                     : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
           สภาพแวดล้อมที่ทำงานของหน่วยงานราชการเป็นสถานที่ทำการที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่ปฏิบัติราชการ
และให้ประชาชนมาติดต่อราชการและบริการจากภาครัฐ ในส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ปฏิบัติราชการทั้งวัน 
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการปฏิบัติงานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในสภาพที่สะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการทำงาน มีความปลอดภัยจากการทำงาน มีการปฏิบัติงาน
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลทางอ้อมให้เกิดความสามัคคีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รวมถึงการ
วางแผน มาตรการ การดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสถานที่และการทำงานเป็นทีม ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงได้จัดทำโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ และทัศนคติที่
ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้มารับบริการ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2) วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้สะอาด สวยงาม สะดวก และเป็นระเบียบเพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการของเจ้าหน้าที่  

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการทำงาน 
 

3) เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

        1. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน จำนวน 12 ครั้ง 
         2. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา   จำนวน 3 ครั้ง 

    3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   จำนวน 3 ครั้ง 
 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม สะดวกและ
เป็นระเบียบเพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 

     - 
3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 

              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พร้อมใช้บริการ ปรับตัวทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง  
 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
ได้รับความพึงพอใจจากผู้มาติดต่อราชการ อยู่ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ ได้มีความสะดวกสบายด้านสถานที่  

ในการมารับบริการด้านต่าง ๆ  
 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   1 ตุลาคม2564 – 30 กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 - M5 
             ได้รับงบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณดังนี้ 
 
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 1 Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์สุดท้าย 
                ของเดือน 
รายการคา่ใช้จ่าย 

 
 
 

  
      
     2 
ม.ค.-มี.ค. 

วัสดุดำเนินงานตามกิจกรรม  5,000   - -  5,000  
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา  
รายการคา่ใช้จ่าย 

 
 

   
      2 
ม.ค.-มี.ค. 

วัสดุดำเนินงานตามกิจกรรม  10,000   - -  10,000  
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
รายการคา่ใช้จ่าย 

 
 

 
 
 

 
      2 
ม.ค.-มี.ค. 

วัสดุดำเนินงานตามกิจกรรม  15,000  - -  15,000  
รวมทั้งสิ้น 30,000 - - 30,000   

 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

      ความเสี่ยง - 
      การบริหารความเสี่ยง - 
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โครงการ     การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น  
                                                    สพป.นครราชสีมาโดยใช้กระบวนการ Super 5 Stars Model 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
นโยบาย สพฐ. (2564-2565)  ด้านคุณภาพ (ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 
     และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21) 
กลยุทธ์สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครราชสีมา เขต5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนุชรินทร์  ชาพันดุง 
โทรศัพท์/โทรสาร   081-3829646 E-mail nutcharin@korat5.go.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                        : M1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)หลัก: ด้าน 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                        รอง: ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    

(1) เป้าหมาย:  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น:  3. ปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่ 

จำเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และการทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21  

(3) เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย : F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและคนทุกช่วงวัย 

 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                              : M2 – M3 
 
1) หลักการและเหตุผล 

     ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีนโยบายยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในสังกัด โดยกำหนดจุดเน้นเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น เพ่ือให้โรงเรียน ได้พัฒนาและขับเคลื่อน 
กระบวนการนิเทศ ผ่านกระบวนการนิเทศแบบ SUPER 5 Stars Model สพป.นครราชสีมา เขต 5  มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
     จากความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้
ดำเนินโครงการนี้ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 2) วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้และกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนให้มีวงจรงานและเป้าหมายคุณภาพที่สอดรับและเกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบ ที่แข็งแรงและต่อเนื่อง จนเกิด
นวัตกรรมที่เหมาะสม พอดี กับบริบทเฉพาะรายโรงเรียน และสามารถขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพนักเรียนและการศึกษา
ของโรงเรียนได้จริง 
 
 3) เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต 
           3.1.1 โรงเรียนทุกแห่ง มีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 10 จุดเน้น ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผ่านกระบวนการ SUPER 5 Stars 
           3.1.2 ครูผู้สอน มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  (1 ครู 1 นวัตกรรม) และผู้บริหารมีรูปแบบการบริหาร      
จัดการศึกษาของโรงเรียน (1 ผู้บริหาร 1 รูปแบบการบริหารจัดการ) ใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
           3.1.3 โรงเรียนทุกแห่งระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ที่มรีะบบเป็นที่ประจกัษ์ 
           3.1.4 โรงเรียนทุกแห่งมี พัฒนาการด้านคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ              
ในสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
           3.1.5 สพป.นครราชสีมา เขต 5 มีคลังนวัตกรรมครูผู้สอน และคลังรูปแบบการบริหารจัดการของผู้บริหาร
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ (Databank) 
           3.1.6 โรงเรียนทุกแห่ง สรุปและรายงานผลการประเมินผลและสะท้อนผลทั้ง 4 ระยะ และมีรายงาน
สรุปผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
     3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
          2. บุคลาการทุกสายงาน ทุกตำแหน่งสร้างและใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพภาระงาน และคุณภาพนักเรียน
อย่างเป็นวิถีการปฏิบัติราชการปกติ 
          3.นักเรยีนมีคุณภาพตรงตามหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณลักษณะพร้อมสู่การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 

    3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
           ในภาพรวมโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการให้บริการและ
ชุมชนให้ความ เชื่อถอื เชื่อมั่นต่อภารกิจของโรงเรียน 
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 3.4 ดัชนี ชี้วัดความสำเร็จ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 1. ร้อยละของจำนวนสถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่มี
พัฒนาการสูงขึ้น 
 2. ร้อยละของจำนวนสถานศึกษามีวิถีปฏิบัติ 10 
จุดเน้น และจุดเน้นของสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน
แต่ละแห่งที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เป็น
รูปธรรม 
 3. สพป.นครราชสีมา เขต 5 มีคลังนวัตกรรม 
(Databank) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 4. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผลทาง
วิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1)  

การสังเกต 
การประเมิน/นิเทศ 

 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบนิเทศ 10 จุดเน้นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผ่านกระบวนการ SUPER 
5Stars Model สพป.
นครราชสีมา เขต 5 

 
     3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในพืน้ที่การศึกษาทุกคน   
 
    4.)ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ กันยายน 2564 – มีนาคม 2565 
 
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ             M4-M5 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5  จำนวน  118,400 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

1. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ/กำกับ ติดตามฯ 
- Quarter1 (สัปดาห์ที่ 1-10) 
 เดือน มิถุนายน-สิงหาคม  
  - Quarter2 (สัปดาห์ที่ 11-20) 
 เดือน สิงหาคม–ตุลาคม  
 -ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 50 บาท X 1 มื้อ  
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน X 35บาท X 2 มื้อ 
  
 
 

9,000 
- 
 

3,000 
 

1,250 
1,750 

 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 

9,000 
 
 

3,000 
 

1,250 
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- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 1 
ต.ค.-ธ.ค. 
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

- Quarter3 (สัปดาห์ที ่21-30) พฤศจิกายน-ธันวาคม   
2564 และมกราคม 2565  
  -ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 50 บาท X 1 มื้อ  
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน X 35 บาท X 2 มื้อ 
- Quarter4 (สัปดาห์ที่ 31-40) มกราคม –มีนาคม  2565  
  -ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 50 บาท X 1 มือ้ 
  -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 25 คน X 35 บาท X 2 มื้อ  
หมายเหตุ : (คณะกรรมการในการดำเนินการ  25 คน  
2. อบรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ พัฒนา
ผู้บรหิารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูปฐมวัย ทุก
โรงเรียนในสังกดั (จำนวน 15 ศูนยฯ์) เพื่อออกแบบ
นวัตกรรมการเรียนรู้/รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้เข้าอบรม (1 โรงเรียน 3 คน คือ ผู้บริหารโรงเรียน,ครู
วิชาการ,ครูปฐมวัย รวม 627 คน) ใน Quarter 2   
-ค่าอาหารกลางวัน 627 คน X 50 บาท X 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 627 คน X 35บาท X 2 มื้อ 
  คณะกรรมการในการดำเนนิการ (กลุ่มนิเทศฯ) 10 คน 
จำนวน 15 ครั้ง/ศูนย ์ 
-ค่าอาหารกลางวัน 10 คน X 50 บาท X 15 มื้อ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน X 35 บาท X 30มื้อ  
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3. นิเทศ ติดตาม 10 จุดเน้น ของ สพป.นม.5 จำนวน 
รวม 209 โรงเรียน  
ตามรูปแบบการนิเทศ Super 5Stars Model 
-Quarter1 (สัปดาห์ที่ 1-20) เดือน มิถุนายน-สิงหาคม  
  (เนื่องจากสถานการณ์โควิด การดำเนินการจึงล่าช้า  
  มาเปน็กันยายน 2564) และดำเนินการแล้ว 

- -Quarter2 (สัปดาห์ที่ 11-20) พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2564) 

-Quarter3 (สัปดาห์ที่ 21-30) มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 
-Quarter4 (สัปดาห์ที่ 31-40) มีนาคม-เมษายน 2565 
(ออกพ้ืนที่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน)  
ตาม Quarter/ช่วงสิ้นปีการศึกษา 

- - - - ไตรมาส  
1-4 

4. ประเมินผลงานสู่คลังนวัตกรรม (Databank)  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน 5 วัน  
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ไตรมาส 3 
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

 
วันที ่1 ของการประเมินผลงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 50 บาท X 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน X 35 บาท X 2 มื้อ  
วันที่ 2 ของการประเมินผลงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 50 บาท X 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน X 35 บาท X 2 มือ้  
วันที่ 3 ของการประเมินผลงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 50 บาท X 1 มือ้  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน X 35 บาท X 2 มื้อ  
วันที่ 4 ของการประเมินผลงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 50 บาท X 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 คน X 35 บาท X 2 มื้อ  
วันที่ 5 ของการป  ระเมินผลงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน  X 50 บาท X 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน X 35 บาท X 2 มื้อ  
5. สรุปสะท้อนผล การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา Quarter 1-4  
- สรุป รายงานผล สังเคราะห์ วิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศ การพัฒนา 
เดือน เมษายน 2565    
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คน  X 50 บาท X 1 มือ้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน X 35บาท X 2 มื้อ 
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รวม 118,440 - 118,440 - 118,440 
ขอเบิกเพียง 118,400  บาท  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

- ความเสี่ยง 
1. การกำหนดเป้าหมายใน SAR ของโรงเรียน ไม่ชัดเจน ทำใหม้ีผลต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม 
2. คร ูจัดการเรียนการสอน แบบการบรรยาย ไม่เน้น ให้โรงเรียนลงมือทำ 
3. สัญญาณ Internet ขัดข้อง  
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
-การบริหารความเสี่ยง 
1. ให้ความรู้การตั้งค่าเป้าหมายใน SAR ของโรงเรียนแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  
2. ให้ความรู้ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning และเน้นสู่ทักษะการเรียนรู้ของ 

ศตวรรษท่ี 21  
3. สนับสนุนให้โรงเรียนมคีวามพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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โครงการ                         การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
                                            มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. (2564-2565)       ด้านประสิทธิภาพ (พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
                                            มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
                                            และการมีส่วนร่วมขอทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุม่นโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางปราณีต  ศรีสำโรง 
โทรศัพท์/โทรสาร           0876908838    E-mail  puk_korat5@hotmail.com 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                     : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) เป้าหมาย: 1. คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2)  ประเด็น: 3.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ีมข้ึน  มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที 
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย :   F0404 ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                     : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล  ระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่  มีหน่วยงานในสังกัด
ครอบคลุมทุกพื้นที่   ดังนั้นกลุ่มสารสนเทศ  จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการศึกษา  โดยได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา (DMC65, M-OBEC,  
B-OBEC และ EMIS) เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลครุภัณฑ์   
 
 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:puk_korat5@hotmail.com
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ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด  
ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา ตรงตาม 
ความต้องการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   จึงได้จัดทำโครงการ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ขึ้น เพ่ือใช้ 
เป็นกรอบในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือจัดทำข้อมูลระบบบริหารสถานศึกษา DMC65 โปรแกรม M-OBEC โปรแกรม B-OBEC โปรแกรม EMIS  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา ตรงตามความต้องการ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
       2. เพ่ือใช้ข้อมูลในการบริการจัดการด้านการศึกษา  ใช้ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนและจัดสรรงบประมาณ 
ให้โรงเรียนในสังกัด  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
           

3) เป้าหมาย  
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/วิทยากรแกนนำ  เจ้าหน้าที่/บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ 
สนับสนุนงานข้อมูลรวมจำนวน  235  คน  เป็นเวลา 1 วัน 
 2. จัดทำเล่มเอกสารข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 และ ภาคเรียนที่ 2/2565  จำนวน 50 เล่ม  เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1.  คณะกรรมการ วิทยากรแกนนำ  เจ้าหน้าที่/บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบงานข้อมูล    

จำนวน  235  คน  มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำข้อมูลได้ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพไว้บริหารจัดการภารกิจ 

3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ นำไปใช้ในการบริการจัดการด้าน
การศึกษา  ใช้ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด  ส่งผลต่อระบบบริหารจัดการ
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ร้อยละ 100  ของผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำและใช้
ประโยชน์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ   

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.   คณะทำงาน  วิทยากรแกนนำ  เจ้าหน้าที่/บุคลากรของโรงเรียนใน
สังกัดที่รับผิดชอบงานข้อมูล   จำนวน  235  คน  มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำข้อมูล โรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีข้อมูลที่ถูกต้อง  น่าเชื่อถือ ใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
 
4)ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 - M5 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 28,200 บาท 
( สองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

ที ่

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จำนวน 235 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(จำนวน 235 คน x 50 บาทx 1 มื้อ) 

 
16,450 

 
11,750 

 
- 
 
- 

 
16,450 

 
11,750 

 
- 
 
- 

3 
 (พ.ค.– มิ.ย.65) 

รวมทั้งสิ้น 28,200  28,200 -  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 - ความเสี่ยง  เจ้าหน้าที่/บุคลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบงานข้อมูล ย้ายและเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ 
บ่อย ทำให้ไม่มีทักษะและขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบโปรแกรมต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล 

 - การบริหารความเสี่ยง จัดประชุมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบโปรแกรมท่ีใช้เก็บข้อมูล 
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โครงการ                                พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
                                               ตลอดชีวิต 
นโยบาย สพฐ.(2564-2565)           ด้านประสิทธิภาพ (พัฒนาโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
                                               โรงเรียนขนาดเล็ก) 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
                                               มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง  
โทรศัพท์/โทรสาร                         096 879 7162     E-mail katae.63@hotmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย:1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น: 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็น 

ของโลก  ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ    
     ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย :  F0403 การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสถานศึกษา 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) :V03  รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย : F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

                1) หลักการและเหตุผล. ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของ
ประชากรไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงอุดมศึกษา และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท เช่น ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกํากับ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:katae.63@hotmail.com
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ให้ให้เกิดความเชื่อม่ัน และสร้างความม่ันใจให้กับสังคม โดยมอบหลักการทํางาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน 
เพ่ือ “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST”  และจากนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนทีม่ีความต้องการจําเป็นพิเศษ   
                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  มีจำนวน
โรงเรียนทั้งสิ้น  209  แห่ง  มีโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน 124  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  59.33  และมีโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน จำนวน 6  โรงเรียน ซ่ึงมีปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 17/2563 ลงวันที่  8  ธันวาคม  2563 เห็นชอบให้มีการ
รวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  4 โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักในภาคเรียนที่ 1/2564 จากการ
ดำเนินงานดังกล่าว  จึงมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กขึ้นมา 
 2) วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
2. เพ่ือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต่ำกว่า 20  คนลงมาตามแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

         3.  เพ่ือกำกับ ติดตามและประเมินผลการผลการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก 
  3) เป้าหมาย 
      3.1เป้าหมายเชิงผลิต (Output) 
         1. ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เก่ียวข้องโรงเรียนที่ควบรวมกับโรงเรียนหลักแล้ว เพ่ือเตรียมประกาศยุบเลิก 
จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา อ.เทพารักษ์/ บ้านตลุกชั่งโค อ.พระทองคำ/บ้านหนองหัน      
และโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง อ.ด่านขุนทด 
  2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือเตรียมควบรวมกับโรงเรียนหลักในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองตะโก/บ้านห้วย อ.ด่านขุนทด/บ้านหนองไผ่/บึงพัฒนาประชา
ร่วมจิต อ.ขามสะแกแสง บ้านหนองแจง อ.โนนไทย และโรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว อ.พระทองคำ 
 3. นิเทศ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 19 โรงเรียน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
จำนวน 20 คน จำนวน 6 ครั้ง และประชุมสรุปงานและซักซ้อมใบงานนิเทศใหม่ จำนวน 3 ครั้ง 
        3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านบุคลากรโดยการพัฒนาอบรม ส่งเสริมให้
บุคลากรได้เพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ  ด้านกายภาพ โดยการพัฒนาอาคาร
สถานที่สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และมีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
         3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
         3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ    

   1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้รับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทั้งด้านบุคลากรและด้านกายภาพ 
   2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20  คนลงมา มีการควบรวมการเรียนการสอน ทั้งการควบรวม 

ชั้นเรียนและการควบรวมรายวิชา 
   3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีแผนการบริหารจัดการโรงเรียน มีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
          3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และประธาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
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4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 
งบประมาณได้รับจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  99,500   บาท 
(เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณแยกตามรายละเอียดการใช้ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียนและชมุชน กรณีควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 41,900 บาท 
1) ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ จำนวน 10 
โรงเรียน ๆ ละ 50 คน 
   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x35x1x10) 
   ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (10x1,000) 
   ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 12 คน   
   (120x12x10)   

41,900 
 
 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 

17,500 
10,000 

 
14,400 

 
 
- 
- 
 
- 

3 
เม.ย.-มิ.ย. 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศโรงเรีนขนาดเล็กของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา   57,600   บาท 
1) ออกนิเทศ 19 โรงเรียน 6 ครั้งๆละ 20 คน  
    เหมาจ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต ์
    6 วัน x 20 คน x300 บาท 
    เบี้ยเลี้ยง  6 วัน x 20 คน x120 บาท 
2) ประชุมสรุปงาน ซักซ้อมใบงานนิเทศ 
    ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง 
   3 วัน x 20 คน x120 บาท 
 

57,600  
 
- 
- 
 
 
- 

 
 

36,000 
14,400 

 
 

7,200 

 
 
- 
- 
 
 
- 

3 
เม.ย.-มิ.ย. 

รวมท้ัง 2 กิจกรรม 99,500 - 99,500 -  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 - ความเสี่ยง การดำเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ปกครอง 
ชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหน ความปลอดภัยของบุตรหลาน  

 - การบริหารความเสี่ยง ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน 
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โครงการ                                 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
นโยบาย สพฐ. (2564-2565)        ด้านคุณภาพ (ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และ    
                                            ทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก 
                                            ในสถาบันหลักของชาติฯ) 
กลยุทธ์สพป.นครราชสีมา เขต 5    ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นายชิตชัย  ไชยศิริทรัพย์ 
โทรศัพท์/โทรสาร                      098-1028008 /  E-mail : ctci_2 @ hotmail.com 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์  

(1) เป้าหมาย :1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น : 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย  

     สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) :  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V03 รูปแบบการเรียนรู้  

ปัจจัย :   F0303 ระบบการเรียนที่เน้นการนำทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นของแต่ละวิชาหลักมากระตุ้นให้
ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง        

องค์ประกอบ(สนับสนุน) : V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 
       ปัจจัย : F0408 การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                         : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
                   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อที่ 7(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ฉ) ส่งเสริมงานแนะแนว สุขภาพ 
อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัย
นักเรียน การพิทกัษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน รวมถึง พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ได้กล่าวถึงแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งพัฒนา การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานต่างๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนทำงานตามขั้นตอน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีม มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจได้ มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน ผู้เรียนมีความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเองได้ 
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนา 
นักเรียน ในสังกัดด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

2) วัตถุประสงค์ 
                   2.1  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
                   2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านร่างกาย อารมณ์  
 สังคม สติปัญญาให้สมบูรณ์ 
 

3) เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output).  

จัดประชุมอบรมและประกวดเพื่อยกระดับคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
-กิจกรรมแนะแนว สำหรับครูแนะแนวและผู้แทนนักเรียน 
-เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
-งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
-งานอาหารกลางวัน การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
-งานสภานักเรียน และประกวดเด็กดีศรีโคราช 
-งานสหกรณ์โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
นักเรียน มีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา มีคุณธรรม  

จริยธรรม ประชาธิปไตย มีทักษะด้านอาชีพ และมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม  และสติปัญญา  
เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคมให้ปกติสุข 
        3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีร่างกาย สติปัญญา จิตใจที่สมบูรณ์มี 
ศีลธรรมเป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  และ
เกิดความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 
 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 -โรงเรียนที่เข้ารับการประชุม อบรม สามารถจัดกิจกรรมแนะแนว พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ

อาหารกลางวัน การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน งานสภานักเรียน และงานสหกรณ์โรงเรียน ได้ตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน ระดับดีมาก ร้อยละ 100 

    - เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการ 
ปฏิบัติงาน ตามบทบาทและหน้าที่ระดับดีมาก ร้อยละ 100 
 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

      4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ.  ตุลาคม 2564   – กันยายน 2565. 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
        ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน  68,720 บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
บาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 1.ส่งเสริมศักยภาพด้านงานแนะแนว 
และงานกิจการนักเรียนส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
1.1 แนะแนวการศึกษาต่อเด็กดีมีที่เรียน 
 - จัดทำอบรมแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับครู
แนะแนวและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1. เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ 
หรือมีประสบการณ์ตรงให้ความรู้แนะแนว
การศึกษาต่อ สายสามัญ สายอาชีพ และ อ่ืน ๆ 
      2. ติดตามผลการดำเนินงานโดยให้โรงเรียน
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
การดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่  1 - 28 
กุมภาพันธ์ 65   ณ. สพป.นม.5  
รายการค่าใช้จ่าย   
     1.ค่าตอบแทนวิทยากร (600x6) 
     2.ค่าอาหารกลางวัน (80 X 60 X 1) 
     3.ค่าอาหารว่าง (80 x 30 x 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
4,800 
4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

4,800 
4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
(ม.ค.-
มี.ค.

2565) 

รวมกิจกรรมที่ 1.1 13,200 3,600 9,600                          
1.2 กิจกรรมนักเรียนส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
- ทบทวนให้ความรู้เจ้าพนักงานส่งเสริมความรู้
นักเรียนและนักศึกษาในสังกัด สพป.นม.5 และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 62 คน 1 วัน 
รายการค่าใช้จ่าย 
     1.ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อๆละ 60 
บาท รวม 62 คน)     
     2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 2 
มื้อๆละ 30 บาทรวม 62 คน) 
     3.ค่าตอบแทนวิทยากร ( 2 ราย ๆละ 3 
ชั่วโมงๆละ 600 บาท ) 

 
 
 
 
 
 

3,720 
 

3,720 
 

3,600 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
3,600 

 
 
 
 
 

 
3,720 
 
3,720 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
1 
(ต.ค.-

ธ.ค.
2565) 

 
 
 
 
 
 

 
รวมกิจกรรมที่ 1.2 11,040 3,600 7,440   
รวมกิจกรรมที่ 1 24,240 7,200 17,040   
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการดำเนินโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนการดำเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2.1 อบรมให้ความรู้ผู้ดำเนินโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน (อบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน
เครือข่ายกลุ่มงานอาหารกลางวัน โคราช.5 โดยไม่ใช้
จ่ายงบประมาณ) 
2.2 นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน  
ค่าใช้จ่าย 

- ค่าเดินทางไปราชการในการออกนเิทศ ติดตามฯ 
จำนวน 209 โรงเรียน (ค่าชดเชยน้ำมัน) 

2.3 ประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันดเีด่น ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
      -  ค่าวัสดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

 

4,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000  

2 
(ม.ค.-
มี.ค.

2565) 

รวมกิจกรรมที่ 2 ทั้งสิ้น 10,000  6,000 4,000  
กิจกรรมที่ 3 เพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
- อบรมให้ความรูผู้้รับผิดชอบงานบริหารจดัการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน (ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ) 
-จัดประกวดโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 

- ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการประเมินผล
งาน จำนวน 10 คนๆละ 3 มื้อๆละ 60 บาท 

- ค่าอาหารว่าง คณะกรรมการประเมินผลงาน 
จำนวน 10 คนๆละ 3 มื้อๆละ 30 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประเมิน
เชิงประจักษ์ (ค่าชดเชยน้ำมัน) 

- ค่าวัสดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

900 
                

3,000          
 

3,580 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

900 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,580 

2 
(ม.ค.-
มี.ค.

2565) 

รวมกิจกรรมที่ 3 ทั้งสิ้น 9,280  5,700 3,580  
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 4 ยกระดับคุณภาพกิจกรรม        
สภานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
4.1 จัดค่ายยกระดับคุณภาพ 
ระหว่างวันที่ 21 ส.ค.65 ณ สพป.นม.5 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

1 
(ต.ค.-ธ.ค.
2565) 

-  ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ / เจ้าหน้าที่ ครู 
นักเรียน 

    

(จำนวน 1 มื้อๆละ 50 บาท รวม 150 คน) 7,500 - 7,500 - 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรรมการ /
เจ้าหน้าที่ ครูนักเรียน 

    

(จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาทรวม 150 คน) 10,500 - 10,500 - 
- ค่าตอบแทนวิทยากร     
( 3 ราย ๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท ) 3,600 3,600 - - 

รวมกิจกรรม 4.1 21,600 3,600 18,000 -  
4.2 การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 65 ณ.สพป.นม5.  
รายการค่าใช้จ่าย. 

    2 
(ม.ค.-มี.ค.

2565) 

-  ค่าอาหารกลางวัน ประชุมสรุปผล กรรมการ / 
เจ้าหน้าที่ 

     

(จำนวน 1 มื้อๆละ 50 บาทรวม 10 คน) 500 - 500   
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสรุปผล
กรรมการ เจ้าหน้าที่ 

     

(จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาทรวม 10คน) 700 - 700   
รวมกิจกรรม 4.2 1,200 - 1,200   

4.3 ..การประกวดคัดเลือกเด็กดีศรีโคราช รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 31 ก.ค 65 ณ สพป.นม.5  
รายการค่าใช้จ่าย  

    2 
(ม.ค.-มี.ค.

2565) 
-  ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ครู นร.      
(จำนวน 1 มื้อๆละ 50 บาท รวม 10 คน) 500 - 500   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรรมการ /
เจ้าหน้าที่ ครูนักเรียน 

     

(จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาทรวม 10 คน) 700 - 700 -  
รวมกิจกรรม 4.3 1,200 - 1,200   
รวมกิจกรรมที่ 4 24,000 3,600 20,400 -  
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(ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
               -ความเสี่ยง 
                 สถานการณ์ป้องการการติดเชื้อไวรัสโควิด 

- การบริหารความเสี่ยง  
    1. จัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  ปัจจุบัน ผ่านช่องทาง 
โซเชียลมีเดีย 
    2. จัดทำแบบสอบถามออนไลน์สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับคุณภาพกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 
5.1ประเมินเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์
โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2565.. 
ระหว่างวันที่ 10 ก.ค. 65 ณ รร.ในสังกัด 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

1 
(ต.ค.-ธ.ค.
2565) 

-  ค่าอาหารกลางวัน ประชุมกรรมการ / 
เจ้าหน้าที่  

     

(จำนวน 1 มื้อๆละ 50 บาท รวม 10 คน) 500 - 500 - 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมกรรมการ /
เจ้าหน้าที่  

    

(จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาทรวม 10 คน) 700 - 700 - 
รวมกิจกรรมที่ 5.1 1,200 - 1,200  

รวมกิจกรรมที่ 5 1,200 - 1,200   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 68,720 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 



 
 

95 
 

โครงการ                               โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
นโยบาย สพฐ (2564-2565)        ด้านคุณภาพ (ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้ 
                                            และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก 
                                            ในสถาบันหลักของชาติ) 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางกุลจิรา  ว่องเกษการ 
โทรศัพท์/โทรสาร                     0818767271 E –mail kungira2515@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                    :M1     
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน   3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1)เป้าหมาย: 1. คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21              
  (2)ประเด็น:   การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรารม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น...(Y2)  คนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็น
ไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ ตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งสติปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดีเข้าใจในการปฏิบัติงาน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมและสติปัญญา 
ปัจจัย :      F0303   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 - M3 
1) หลักการและเหตุผล 

“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ ที่สถาบันเศรษฐกิจ พอเพียง 
และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำ และพ้ืนที่การเกษตร โดย มีการ
ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพ้ืนที่ซึ่งเหมาะกับพ้ืนที่การเกษตร 
ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-
หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติ จัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ความรู้กับโรงเรียน ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ให้สามารถดำเนินการเกี่ยวการ
บริหารจัดการที่ดินของตนเองและสอดคล้องกับพ้ืนที่ที่ตนเองมีอยู่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้“โคก หนอง นา
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โมเดล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคน สามารถ นำศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการ
ที่ดินให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมในการทำการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียงได้แบบยั่งยืนตลอดไป    

 
2)วัตถุประสงค ์
             เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการที่ดินแบบโคก หนอง นา โมเดล แก่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3)เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
-จัดอบรมให้ข้าราชการครู  โรงเรียนละ 1 คน รวม 209 คน จำนวน 1 วัน 
-จัดประกวดโรงเรียนที่บริหารจัดการพ้ืนที่แบบ โคก หนอง นา โมเดล ได้ตามความสมัครใจ 
-ออกติดตาม นิเทศโรงเรียนที่บริหารจัดการพื้นที่ แบบ โคก หนอง นา โมเดล 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
-โรงเรียนมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล 
-นักเรียนได้เรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินแบบ โคก หนอง นา โมเดล 

               3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย 
                    - 
               3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                    โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 
แบบ โคก หนอง นา โมเดล นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญที่ถูกต้องตามชั้นวัยเรียน มีโรงเรียนที่มีความ
พร้อมทางดา้นที่ดิน ทำเลทางภูมิศาสตร์และการประสานระดมทรัพยากรจากชุมชนได้ สามารถปรับปรุงพ้ืนที่เดิม หรือ
จัดสร้างพ้ืนที่ดินให้เป็นไปตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลได้ และสามารถเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ชุมชนได้ 
    3.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                  - ข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการที่ดินแบบ 
โคก หนอง นา โมเดล อย่างถูกต้องร้อยละ 80 
        - มีโรงเรียนสามารถปรับปรุงหรือสร้างรูปแบบ โคก หนอง นา บนที่ดินของโรงเรียนได้อย่างน้อย 
 6 โรงเรียน 
               3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                   ครูและนักเรียนใน โรงเรียนจำนวน 209 แห่ง 
4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    กุมภาพันธ์ – กันยายน  2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 

          ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก  สพป. นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 34,280 บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยแปด
สิบบาทถ้วน )รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

     งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตร

มาสที่
ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน
แบบโคก หนอง นา โมเดล  
 ครโูรงเรียนละ 1 คน จำนวน 209   คน     
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหาร ( จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 60 บาท 
  จำนวน 209 คน ) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 2 มื้อ     
มื้อละ 30 บาท จำนวน 209  คน ) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ชม.ละ 600 บาท 
จำนวน  7 ชม 

 
    
     

 
 

   12,540        
    

   12,540 
 
      4,200 

 
 
 
- 
 
- 
 

4,200 

 
 
 
 

12,540 
 

12,540 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
2 

 ก.พ-   
 เม.ย. 
2565 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
 จดักิจกรรมการประกวดโรงเรียนที่บริหาร
จัดการที่ดินแบบโคก หนอง นา โมเดล  
   โล่รางวัล 
กิจกรรมที่ 3 
ออกติดตาม ส่งเสริมโรงเรียนที่มีการบริหาร
จัดการที่ดินแบบโคก หนองนา โมเดล 
(บูรการร่วมกับกิจกรรมอ่ืน) 
กิจกรรมที่ 4 
 รายงานประเมินผล/สรุปผลรายงาน  

         
 
 
   5,000 

 
 
 
- 
 
 

       
 
 

 

 
 
 

5,000 
    
 
      
 
 
 
 
   

 
 
 

   - 
 

  
 
   
 
 

 
  3 
 เม.ย – 
 มิ.ย 
2565 
 
 
  4 
 มิ.ย – 
 ก.ย 
2565 

                       รวมกิจกรรมที่ 1-4 ทั้งสิ้น   34,280       4,200   30,080     -  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         ความเสี่ยง    การสร้างจิตตระหนักที่จะถ่ายทอด ความรู้หรือปรับปรุง สร้างพ้ืนที่ดินตามรูปแบบ  
โคก หนอง นา โมเดลอาจะไม่เพียงพอสำหรับการให้ความรู้ 1 วัน 
         การบริหารความเสี่ยง  มีรูปแบบจำลอง โคก หนอง นา โมเดล ที่หลากหลายผลงานให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัส     
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โครงการ                               โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
นโยบาย สพฐ (2564-2565)       ด้านคุณภาพ (ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และ  
                                           ทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความ 
                                          รักษาในสถาบันหลักของชาติ) 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางกุลจิรา  ว่องเกษการ 
โทรศัพท์/โทรสาร                     0818767271 E –mail kungira2515@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                    :M1     
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน   3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1)เป้าหมาย: 1. คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21              
  (2)ประเด็น:   การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรารม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น...(Y2)  คนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความและภูมิใจในความเป็น
ไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากข้ึน  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ ตามมาตรฐานและสมดุล 
ทั้งสติปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดีเข้าใจในการปฏิบัติงาน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมและสติปัญญา 
ปัจจัย :       F0303  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 - M3 
1) หลักการและเหตุผล 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการ
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์และความ
สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป โดยสวนพฤกษศาสตร์  คือ แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆ        
ที่มีชีวิตหรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่จะทำการรวบรวมไว้จะเป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ 
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสอนบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจโดยสามารถดำเนินการ        
ในพื้นที่ของโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทของหน่วยงานสนอง
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พระราชดำริ และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช                    
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าร่วม  เป็นสมาชิก 
อพ.สธ และดูแลกำกับให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกดำเนินการตามขั้นตอนของ อพ.สธ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ตระหนักและเห็นความสำคัญในการ 
ที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการ  จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 ขึ้น 

 
2)วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
3)เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 จัดอบรมให้ครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนละ 1 คน รวม 209 คน จำนวนครึ่งวัน 

  3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

               3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย 
                    - 
               3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  ครูผู ้รับผิดชอบของโรงเรียน มีความรู้เรื ่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    3.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     - ครูผู ้รับผิดชอบของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื ่องการสมัครเป็นสมาชิกและแนวทางการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 
     - โรงเรียนในสังกัดสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อย่างน้อย ร้อยละ 80 
               3.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                   โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 
4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    มกราคม – กันยายน  2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 

          ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 9,300 บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

     งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตร

มาสที่
ใช้งบฯ 

 
อบรมให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกและ
แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน  
จำนวน 209   คน     
รายการค่าใช้จ่าย 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 1 มื้อ     
มื้อละ 30 บาท จำนวน 230  คน ) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ชม.ละ 600 บาท 
จำนวน  4  ชม 

 
    
     
 

 
 

   6,900        
    

   2,400 
 
       

 
 
 
 
- 
 

2,400 
 
 

 
 

 
 
 

6,900 
 
- 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
2 

 ก.พ-   
 เม.ย. 
2565 
 
 
 
 
 
 

        
                       รวมกิจกรรมที่ 1-4 ทั้งสิ้น 9,300 2,400   6,900     -  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         ความเสี่ยง   
           การที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนอาจะไม่เพียงพอสำหรับการให้ความรู้ครึ่งวัน 
         การบริหารความเสี่ยง 
           ศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนทีเ่ป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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โครงการ                                 สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 
                                            สู่การปฏิบัต ิ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
นโยบาย สพฐ. (2564-2565)        ด้านคุณภาพ (ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และ    
                                            ทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก 
                                            ในสถาบันหลักของชาติฯ) 
กลยุทธ์สพป.นครราชสีมา เขต 5    ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นายกิตติพล  สนทองหลาง       
โทรศัพท์/โทรสาร                      โทร.088-3634462 /  E-mail : Kittiphon@korat5.go.th 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) หลัก: ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                         รอง: ด้านความม่ันคง  

(1) เป้าหมาย :1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น : 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ

เป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็น
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 

    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) :  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา  

ปัจจัย :   F0303 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
        
ส่วนทีอ่งค์ประกอบ(สนับสนุน) :  - 

ปัจจัยสนับสนุน :   - 
 
 
 
 
 
        

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                         : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินพรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราโชบาย เพื่อสืบ
สานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมราชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้าง
พื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน (1) การมีทัศนคดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม (3) การมี
งานทำ มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาใน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
                   เพื ่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู ้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู ้พระราชกรณียกิจของ  
บูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย และมีเจตคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
บ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
 

3) เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output).  

ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี 
-จัดประชุมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 60 คน 
-จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการลูกเสือของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 387 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง 

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีร่างกาย สติปัญญา จิตใจที่สมบูรณมี์ศีลธรรม 
เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  และเกิด
ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 
                    3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีร่างกาย สติปัญญา จิตใจที่สมบูรณ์ มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดี 
                    3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
      4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ.  เมษายน 2565   – มิถุนายน 2565. 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
        ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน  33,720 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลกรทางการลกูเสือเพ่ือเป็นพลเมืองดี      
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้น
ความรู้เบ้ืองต้นและความรู้ท่ัวไป (B.T.C.) ประเภท 
สำรอง (พักแรม2คืน3วัน) 
รายการค่าใช้จ่าย  
ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ 3 วัน 
 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/การอบรม 1 หลักสูตร 
หลักสตูรละ 60 คน รวม คณะดำเนินงาน 20 คน รวม
จำนวน 80 คน 
       -อาหารว่าง 5 มื้อ มื้อละ 30 บาท  
           = 80 × 5 × 30 = 12,000 บาท 
        -อาหารกลางวัน 3  มื้อ มื้อละ 60 บาท 
           = 80 × 3 × 60 = 14,400 บาท 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 

12,000 
 

14,400  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 

14,400  

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

3 
(เม.ย.มิ.ย.

2565) 

รวมกิจกรรมที่ 1 26,400 - 26,400 -  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสำคญัทางการลูกเสือ 
 1 กรกฏาคม วันสถาปนาลกูเสือแห่งชาติ 
รายการค่าใช้จ่าย  
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ลูกเสือเนตรนารีและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/ผู้มเีกียรติ/ รวมจำนวน 387 คน 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท  
           = 244 × 1 × 30 = 7,320 บาท 

 
 
 
 
 

7,320 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

7,320 

 
 
 
 
 
- 

4 
(ก.ค.-ก.ย.
2565) 

รวมกิจกรรมที่ 2 7,320 - 7,320 -  

รวมท้ังสิ้น 33,720  
 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
               -ความเสี่ยง  เนื่องจากอยู่ใน สถานการณ์ป้องการการติดเชื้อไวรัสโควิด กำหนดการ วิธีการ อาจมีการ
ปรับเปลี่ยน 

- การบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันและ จัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ตามสถานการณ์  ปัจจุบัน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ 4 การสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม 
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โครงการ                             ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
นโยบาย สพฐ (2564-2565)      การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5    ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  
                                          การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางโสจิรัตน์  พบขุนทด 
โทรศัพท์/โทรสาร                   086-2512832  E –mail sojiratphob2513@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                    :M1     
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 4.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (1) เป้าหมาย: 1.สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ 
  (2) ประเด็น:  1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (17)ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็น...(Y2)  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :       V02 เครื่องมอืในการให้ความช่วยเหลือ 
ปัจจัย :                     F0201 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 - M3 
1) หลักการและเหตุผล 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  5 ได้มีการดำเนินการจัดต้ัง 
“กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.นครราชสีมา เขต 5  โดยนำข้อมูลจากการคัดกรองนักเรียนและจาก
สภาพที่เป็นจริง ที่สะท้อนอย่างเห็นได้ชัดว่านักเรียนไม่น้อยที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาจากครอบครัวที่มีรายได้
ไม่เพียงพอ หรือไม่มีรายได้จะเลี้ยงดูคนในครอบครัว  ซึ่งปัญหาอื่นๆ จะตามมา  เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาการ
ปรับตัว ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือโดย
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมบ้าน การให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจและส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ จัดเวทีประกวดแข่งขันทั้งระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ การสอนซ่อมเสริม การมอบ
ทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งก็สามารถแบ่งเบาได้ในระดับหนึ่ง  
                 เพ่ือความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อสภาพปัญหาที่นักเรียนประสบ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศกึษา จึงได้จัดทำโครงการ “ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา” โดยจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือนำรายได้สมทบกองทุน
ดังกล่าว 
  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2) วัตถุประสงค ์
 
                เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการและวงเงินของกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน 
 
 3) เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
               จัดการแข่งขันกีฬาการกุศลจำนวน 3 รายการ ได้แก่ เดินวิ่ง “มินิมาราธอน ปั่นจักรยาน และแข่งขันกอล์ฟ 
 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
           1.ไดเ้งินสมทบกองทุนไม่น้อยกว่า 100,000  บาทขึ้นไป 
           2. ผู้เข้าแข่งขันกีฬา มีความพึงพอใจ ประทับใจในการบริหารจัดการ การแข่งขันกีฬา 
           
            3.3 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (Project’s contributrion to target gap) 
             - 
 
            3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
              -นักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เหมาะสม 
และเพียงพอกับเหตุการณ์  
              -นักเรียนมีความพร้อมเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง  
              - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือจากประชาชนและส่วนราชการด้วยดี 
 

3.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 - จำนวนประเภท ชนิดกีฬา ที่จัดการแข่งขันได้สำเร็จ 
 - จำนวนเงินที่สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน 

 
3.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
-  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 , โรงเรียนในสังกัด ,  นักเรียน  , ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียน 
 

     4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก  สพป. นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน ) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด    
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
 ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที ่1 จัดการแข่งขันกีฬา  
1. เดินวิ่งมินิมาราธอน 
2. ปัน่จักรยาน 
3. แข่งชันกอล์ฟ 

 

   
2 

(ม.ค.-มี.ค.2565) 

1 เตรียมการ ประชุมคณะทำงาน      
ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 30 
คน x  50 บาท x 2 วัน 

3,000 - 3,000 
-  

ค่าอาหารว่าง คณะทำงาน  30 คน 
x  35 บาท x 2 วัน x 2 มื้อ  

4,200 
- 

4,200 
-  

2.2 จัดการแข่งขัน      
ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 30 
คน x  50 บาท x 1 วัน 

1,500 - 1,500 
-  

ค่าอาหารว่าง คณะทำงาน  30 คน 
x  35 บาท x 1 วัน x 2 มื้อ  

2,100 
- 

2,100 
-  

2.3 ขั้นสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- 
- - -  

รวมทั้งสิ้น 10,800 - 10,800 -  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 
         ความเสี่ยง 

         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ 
ผู้จะเข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนน้อย 

                    การบริหารความเสี่ยง 
                              ดำเนินการภายใต้ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
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โครงการ                                  สถานศึกษาปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ      ที่ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
นโยบาย สพฐ (2564-2565)          ด้านความปลอดภัย (พัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยให้กับ  
                                              ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา) 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและของชาติ 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางกฤษณา  พลรักษ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร                       โทร 0902711806   e-mail polrak19@gmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                    :M1     
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน   4.  ด้านการเสริมสร้างและความเสมอภาคทางสังคม 
  (1)เป้าหมาย: 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ              
  (2)ประเด็น:   1.การลดความเหลื่อม สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (17)   ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น...(Y2) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ:แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :   V02 เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ  
ปัจจัย :    F0202 นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
องค์ประกอบ(สนับสนุน) :.-) 
ปัจจัย :                       - 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 - M3 
1) หลักการและเหตุผล 

   ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ 
การศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาถือว่าเป็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเน้นการขับเคลื่อนการศึกษาด้านความปลอดภัย  
สถานศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  มีความตระหนักในความสำคัญและ 
เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันหาแนวทางเป็นรูปธรรม เพ่ือให้โรงเรียน 
มีการพัฒนาระบบกลไกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ คุ้มครอง 
และมีความปลอดภัยสูงสุด จึงจัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2)วัตถุประสงค ์
    - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยภายใน
โรงเรียน 
    -  เพ่ือขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภัยที่เข้มแข็ง และสมบูรณ์พร้อมในการป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือใน
เบื้องต้นแก่นักเรียนที่ประสบเหตุหรืออาจประสบเหตุตามบริบทของโรงเรียน 
3)เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
-ครูผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทุกโรงเรียน        จำนวน 209  คน 
-ผู้แทนนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส รร.ละ 1 คน    จำนวน  72  คน        
-บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.นครราชสีมา เขต 5  จำนวน  19  คน  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
-ทุกโรงเรียนมีระบบด้านความปลอดภัยที่มีคุณภาพ  ตามบริบทของโรงเรียน 
-นักเรียน ครู แลบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีความปลอดภัยสูงสุด 

    3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
          -นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนและมีความสุขในการดำรงชีวิต 

              3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานศึกษามีระบบกลไกด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
   และประสิทธิภาพ 
- จำนวนนักเรียนที่ประสบเหตุเดือดร้อนฉุกเฉิน ที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที มีคุณภาพและเพียงพอ 
เหมาะสมกับเหตุที่ประสบภัย 

   3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
    -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 , โรงเรียนในสังกัด ,  นักเรียน  , ครู   
       บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียน 

     4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    มกราคม – กันยายน  2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก  สพป. นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน ) 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

     งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตร

มาสที่
ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 1 
เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากการจำลอง
เหตุการณ์จริง โดยนำวิทยาผู้มีความรู้ด้านความ
ปลอดภัย  
1.1ประชุมคณะทำงาน 
1.2เสนอขออนุมัติโครงการ 
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1.3แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.4 ประชาสัมพันธ์ 
1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากการจำลอง
เหตุการณ์จริง จำนวน 1 วัน 
- ค่าอาหาร ( จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท 
  จำนวน 299 คน ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 2 มื้อ     
มื้อละ 35 บาท จำนวน 299  คน ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ชม.ละ 600 บาท 
จำนวน 7 ชม.(เหมาจ่าย) 
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4,120 
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20,930 
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- 
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2 

 มี.ค-   
 เม.ย. 
2565 
 

กิจกรรมที่ 2 
1.6 ส่งเสริม ติดตาม สถานศึกษาปลอดภัย 
ในสังกัดจากสภาพจริง จำนวน 10 โรงเรียน 
และเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าเป็น
สถานศึกษาปลอดภัย  
1.7 รายงานประเมินผล/สรุปผลรายงาน 

         
     
 
 
    

 
 
 
 
 

      

 
 
 

    
    

 
 
 
 
 

   

  3 
 เม.ย – 
 มิ.ย 
2565 
  4 
 ก.ค – 
 ก.ย 
2565 

                       รวมกิจกรรมที่ 1-3 ทั้งสิ้น   40,000       4,120  35,880    -  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง 
 จากการสำรวจโรงเรียนและสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มีโอกาสเกิดในสถานศึกษามีหลายด้าน ดังนี้ 

ด้านอุบัติเหตุ 
 ซึ่งสามารถเกิดได้จากการเสื่อมสภาพของอาคาร ระบบประกอบอาคาร เช่น การชำรุดของ 

โครงสร้างอาคาร พ้ืนผิวอาคารที่แตกหัก หลุดร่อน ร่วมถึงระบบอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ไม่ได้รับการบำรุงอย่างทั่วถึง เช่น  
พัดลมไม่มีตะแกรงปิด โคมไฟหลุด มีนกมาทำรัง การใช้ทางสัญจรร่วมกันระหว่างรถยนต์และทางเดินเท้า ฯลฯ 
                    ด้านอุบัติภัย ซึ่งสามารถเกิดได้จากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยรอบ ที่ขาดการจัดการและบำรุงรักษา
อย่างทั่งถึง (รกร้าง มีต้นไม้ปกคลุม การจัดเก็บและกองเศษวัสดุเหลือใช้) การต่อปลั๊กพ่วงจำนวนมากภายในอาคารเรียน 
ความไม่เรียบร้อยและเสื่อมสภาพของแผงไฟฟ้าและสายไฟภายอาคารเรียน ที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้และรวมถึงท่อระบาย
น้ำที่มีเศษขยะหรือเศษใบไม้อุดตัน อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนเมื่อฝนตกหนักเป็นต้น 
                    ด้านความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร เช่น อันตรายจากบุคคลภายนอกหรือภายในโรงเรียนเอง 
ตามมุมอับหรือจัดลับตาคน เป็นต้น การมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถใช้งานได้ 
เมื่อเกิดเหตุ เป็นต้น 
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 การบริหารความเสี่ยง 
                     1. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกลไกด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา เพ่ือป้องกันภัยจากภัย    
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่     
และโรคอุบัติซ้ำ 

 2. สร้างความเข้มแข็งระบบรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน 
และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน    
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
ได้ใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วทันต่อการให้ความช่วยเหลือกรณีมีภัยเกิดข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

112 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ที่ 6 การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
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โครงการ                                  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                             ในการจัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. (2565-2566)        ด้านประสิทธิภาพ (พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
                                             มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  
 ทันสมัยฯ) 
กลยุทธ์สพป.นครราชสีมา เขต 5   ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มงานที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ  สพป.นครราชสีมา เขต5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศิริลักษณ์  เมียกขุนทด 
โทรศัพท์/โทรสาร          044-208148 ต่อ 11 E-mail : sirilak_05@yahoo.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                     : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย :  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
                        ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

    (2) ประเด็น :    1. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น  
                            และเป็นมืออาชีพ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม     
         มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V03 ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ 
ปัจจัย :  F0304 ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                     : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล  
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นับเป็นหัวใจสำคัญ 
ในการนำนโยบายสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา        
เพ่ือจะได้นำไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย 
ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรม   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ให้ไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่
สำคัญ ตลอดทั้งผลงานและภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้บุคลากรในสังกัด ตลอดทั้งหน่วยงานอื่น และ
สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จึงเป็นการ
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระหว่าง ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  
และบุคลากรในสังกัดรวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 2)  วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ กระทรวงศึกษา สพฐ. และ สพป.นครราชสีมา เขต 5  
  2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.นครราชสีมา เขต 5  
  2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
           2.4 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน รายงานผลตัวชี้วัดและนำข้อมูลจากผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการไปพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  2.5 เพ่ือพัฒนาระบบและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3)  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาใน 
สังกัดทุกโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จำนวน 230 คน จำนวน 5 ครั้ง (เดือนเว้นเดือน) 
                2. ประชุมคณะบริหารสำนักงานเขตและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 50 คน จำนวน 3 ครั้ง 
   3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ได้รับฟังข่าวสารจาก สพฐ. ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้น รายการพุธเช้าข่าว 
สพฐ. และได้ปรึกษาหารือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  4. รายงานผลการปฏิบัติราชการได้ครบทุกข้อตามที่กำหนด 
  5. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา ของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่ หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.korat 5.go.th, สพฐ. 
www.obec.go.th , สื่อสังคมออนไลน์ และ จดหมายข่าว ไม่น้อยกว่า 20 ข่าว/เดือน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
     1. ไดร้ับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
     2. ไดร้ับทราบข้อราชการ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างถูกต้อง และทันต่อ

เหตุการณ์โลกข้อมูลข่าวสาร 
     3. พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
      4. พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และผู้เข้าร่วมโครงการ 

สามารถนำความรู้ หรือข้อแลกเปลี่ยน นำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
 5. การรายงานผลมีความถูกต้องและมีผลคะแนนการรายงาน สูงขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 6. ได้พัฒนาระบบและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด   

  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าใจในแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
และจุดเน้น  สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้น
การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เพ่ือความสำเร็จขององค์กร สนองนโยบาย เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพ 
ในการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ตลอดทั้งผลงานและภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์  

http://www.obec.go.th/
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สู่บุคลากรในสังกัด ตลอดทั้งหน่วยงานอื่น และสาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดี และเป็นที่ยอมรับของ
สาธารณชน 

3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สามารถนำนโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ข้อราชการ ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาไปปฏิบัติและส่งต่อไปถึงโรงเรียนได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ มีการบริหารงาน 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  
และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว และมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย โดยข่าว
ประชาสัมพันธ์ทุกข่าว สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ ได้ร้อยละ 100 

3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข่าวสาร จาก สพฐ. 

   2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและสามารถนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปใช้หรือพัฒนางานได้ 
                4. สำนักงานเขตพ้ืนที่สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้นได้ 
       5. บุคลากรและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าว 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหว 
ด้านการศึกษา 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 

ได้รับงบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 121,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

1.1 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และพุธเช้าเรามาคุยกัน 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564  
ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

1 
(ต.ค.- ธ.ค

2564 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธแรกของเดือน 
    (จำนวน 74 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธอื่น ๆ  
    (จำนวน 25 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 9 ครั้ง) 

2,220 
 

6,750 

- 
 
- 

2,220 
 

6,750 

- 
 
- 

 

รวมกิจกรรมที่ 1 8,970 - 8,970    
กิจกรรมที่ 2 
2.1 การประชุมคณะบริหารเขต,ประธานศูนย์ฯ 
และเลขาศูนย์ฯ ระหว่างวันท่ี 1-31 มีนาคม 2565 (ครึ่งวัน)   
ณ ห้องประชุมบญุพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

2 
(ม.ค.- มี.ค

2565) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 50 บาท x 30 บาท x 1 มื้อ) 1,500 - 1,500 -  
2.2 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และพุธเช้าเรามาคุยกัน 
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564  
ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากร 
   ในสังกัด พุธแรกของเดือน 
   (จำนวน 74 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธอื่น ๆ  
   (จำนวน 25 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 9 ครั้ง) 

4,440 
 
 

6,750 
 

- 
 
 
- 

4,440 
 
 

6,750 

- 
 
 
- 
 

 

2.3 ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพฯ รอบ 6 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 2565 -  
31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา   
สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

   

 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธแรกของเดือน  
   (จำนวน 74 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง) 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
   (จำนวน 74 คน x 90 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 
3. ค่าเอกสารคูม่ือ (คำช้ีแจง) (จำนวน 50 เล่ม x 50 บาท) 

4,440 
 

6,660 
 

2,500 

- 
 
- 
 
- 

4,440 
 

6,660 
 

2,500 

 
 
 
 
- 

 

รวมกิจกรรมที่ 2 26,290 - 26,290   
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 3 
3.1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ระหว่างวันท่ี 1 - 30 เมษายน 2565 (เต็มวัน)   
ณ ห้องประชุมคณูพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 

   

3 
(เม.ย. - 
มิ.ย. 

2565) 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 230 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
2. ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 230 คน x 60 บาท x 1 มื้อ) 

13,800 
13,800 

- 
- 
 

13,800 
13,800 

 
 
 

 

3.2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ระหว่างวันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2565 (ครึ่งวัน) 
ณ ห้องประชุมคณูพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 

  
 
 

 

  

 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 230 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 
 

6,900 
 

- 
 

6,900 
 

- 
 

 
 

3.3 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และพุธเช้า 
เรามาคุยกัน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 

 
 
 

  

 
 
 
 

 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธแรกของเดือน    
   (จำนวน 74 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธอื่น ๆ  
    (จำนวน 25 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 7 ครั้ง) 

4,440 
 

5,250 

- 
 
- 

4,440 
 

5,250 

- 
 
- 

 

 

3.4 ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2565 – 
30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารบญุพัฒนา 
สพป.นครราชสีมา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธแรกของเดือน  
   (จำนวน 74 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 
2. ค่าเอกสารคูม่ือ (คำช้ีแจง) (จำนวน 75 เล่ม X 42.67 บาท) 
 

 
 
 
 
 

2,220 
 

3,200 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

2,220 
 

3,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมกิจกรรมที่ 3 49,610 - 49,610   
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 4 
4.1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ระหว่างวันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2565 (ครึ่งวัน)   
ณ ห้องประชุมคณูพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 

  
 
 
 
 

  

4 
(ก.ค.- 

ก.ย.2565) 

 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (จำนวน 230 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 6,900 - 
 

6,900 -  

4.2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ระหว่างวันท่ี 1 - 30 กันยายน 2565 (ครึ่งวัน)   
ณ ห้องประชุมคณูพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

 

 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (จำนวน 230 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 13,800    - 13,800  
 

-  

4.3 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และพุธเช้า 
เรามาคุยกัน ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565  
ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากร 
   ในสังกัด พุธแรกของเดือน 
   (จำนวน 74 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธอื่น ๆ  
   (จำนวน 25 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 9 ครั้ง) 

4,440 
 
 

6,750 

- 
 
 
- 

4,440 
 
 

6,750 

 
 
 

 

4.4 ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพฯ รอบ 12 เดือน 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 
ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย  

 

   

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 74 คน x 30 บาท x 2 มือ้) 
  

4,440 
  

- 
- 

4,440 
  

- 
- 

 

รวมกิจกรรมที่ 4 36,330 - 36,330   
รวมทั้งสิ้น 121,200 -  121,200   

 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
             - ความเสี่ยง 
   1) ด้านงบประมาณ ด้านกำหนดการปฏิบัติการ ด้านเทคนิค ด้านค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ 
ด้านเทคนิค ด้านค่าใช้จ่าย 

2) ด้านนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน การประเมินของส่วนราชการ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
3) บุคลากร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ต้องได้รับการชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
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 - การบริหารความเสี่ยง  
   1) ดำเนินโครงการตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยในทรัพยากรที่อยู่อย่างจำกัดมาดำเนินการ
ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   2) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ บุคลากร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย
และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา 
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โครงการ                                        พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน       
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                       ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

                      ในการจัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. (2564-2565)                          ด้านประสิทธิภาพ (พัฒนาระบบการบริหารจดัการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานฯ) 
กลยุทธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5                      ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ                   
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ                        หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                                     นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน  
โทรศัพท์/โทรสาร                                         08-1967-9344    E-mail : chetsada555@hotmail.com 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                  : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย: 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2)  ประเด็น:  6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 21 ) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คดีทุจริตแลประพฤติมิชอบลดลง  

 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V02 การพัฒนาระบบราชการ 
ปัจจัย : F0205 ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                  : M2 – M3 
 

               1) หลักการและเหตุผล  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ระบบการดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด และประเมินการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มีระบบ
บริหารจัดการทางการเงินการบัญชีที่ดี และสามารถดำเนินการตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งหนังสือที่ ศธ 04012/ว 
576 ลงวันที่ 5  ตุลาคม 2564 ว่าได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้บูรณาการงาน
ตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นแผนในภาพรวมที่สอดคล้องกัน และให้ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
              
                
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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     2) วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบงานการเงิน การบัญชี การพัสดุและการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  และสถานศึกษา 
                3) เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
2. สถานศึกษาในสังกัด 60 แห่ง 

3.2เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) หน่วยรับตรวจมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) ฝ่ายบริหารรับทราบปัญหา และสามารถแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

   3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
                    3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ได้รับการ
ตรวจสอบตามแผนฯที่ได้กำหนดไว้ 
         ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่มีข้อสังเกตจากผลการตรวจสอบ ได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ   
   3.5กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ,กลุ่มอำนวยการ และ
สถานศึกษาในสังกัด  
           4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2564  - กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 - M5 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 16,800 บาท 
(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

ที ่
รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณแยกตามรายละเอียดการใช ้ รวม ไตรมาสที่ใช้งบฯ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      2-3 
(ม.ค.-ม.ิย.65) 

 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงอัตราวันละ 120 บาท จำนวน 3 คน  
            (จำนวน 3 คน x 120 บาท  x 30 วัน) 

2) ค่าพาหนะ เฉลีย่ 200/วัน x 30 วัน 
 

- 
 
- 

10,800 
 

6,000 

- 
 
- 
 

10,800 
 

6,000 
  

 
 
 
 

                         รวมกิจกรรมที่ 1 - 16,800   16,800  
รวมทั้งสิ้น 16,800  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 - ความเสี่ยง  การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา ส่วนใหญ่ปฏิบัติยังไม่ 

ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนด สาเหตุเกิดจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง ขาดการถ่ายทอดงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มารับ
งานใหม่ ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง  
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 - การบริหารความเสี่ยง  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยประเมินความเสี่ยงกำหนดหน่วยรับตรวจที่เป็นสถานศึกษา แจ้งปฏิทินออกตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงบประมาณ พร้อมกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมงานด้านการให้ความเชื่อม่ัน และด้านให้
คำปรึกษา โดยการแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ การควบคุมภายใน แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
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โครงการ                             พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ        ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลพื่อการศึกษา 
นโยบาย สพฐ.  (2564-2565)           ด้านประสิทธิภาพ   (พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มี           
                                                 นวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศ 
                                                 ที่ถูกต้อง ทันสมัย ฯ 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล     สพป.นครราชสีมาเขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร                           0885947484       E-mail  admin@korat5.go.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                  : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย: 1.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)   ประเด็น : 4.ภาครัฐมีความทันสมัย ( พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 )การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม                                        

                             เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาบริการประชาชน 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V01 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเป็นดิจิทัล (Digital Ecosystem) 
ปัจจัย : F0101 โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) : - 
ปัจจัย : - 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

ความก้าวหน้าและการพัฒนาของโลกในอนาคตขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษาของแต่ละ
ประเทศ รัฐบาลของทุกประเทศต่างเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ งานบริการด้าน
การศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่เนื่องจากยังมีสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาอีกมากที่
ยังไม่มีเทคโนโลยีมาใช้งานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ ดังนั้นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในวันนี้ก็คือ การลงทุนด้าน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเชื่อว่าเทคโนโลยีจะมีคุณประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน และเพ่ือ
การนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในแผนการทำงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
จะต้องมีการใช้งานด้านอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมและรวดเร็ว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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    2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 

    3) เป้าหมาย 
3.1เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่ ได้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งสำนักงาน 
 2. บุคลากรเข้าถึง Internet ได้อย่างรวดเร็วและถูกกฎหมาย ร้อยละ 100 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการกับสำนักงานเขตพ้ืนที่ ได้ใช้ 
              งานด้านอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
              2.กระบวนการปฏิบัติราชการ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง พร้อมบริการงานด้านการศึกษา 

 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    1.กระบวนงานราชการมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการเป็นอย่างดี 
    2.โรงเรียนได้รับบริการทางการศึกษาครอบคลุมความต้องการ ถูกต้อง และทันการณ์  

                3.4ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
              1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
              2. บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ ระดับดี มากกว่าร้อยละ 90 
                3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และผู้มาใช้บริการทุกคน 
  
   4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 64 -กันยายน 65 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
ได้รับงบประมาณจากสพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 119,300 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  
มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

ที ่
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียดการใช้ ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

  1 ติดต้ังระบบไร้สาย เชื่อมต่อเข้าหาระบบเซอร์เวอร์     3  
เม.ย.-

มิ.ย. 65 
 - Switch Controller gigabit Poe Neutron  9,500 - - 9,500 
 - Gigabit Switching Hub CISCO 24 Port   X 10 ตัว 29,400 - - 29,400 
 - Access Point Indoor Neutron 6 set 69,900 - - 69,900 
 - Cable Lan Cat5e Indoor  3  box 7,500 - - 7,500 
 - หัว RJ45 Link  3 Pack 3,000 - - 3,000 

รวมทั้งสิ้น 119,300 - - 119,300  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

- ความเสี่ยง ระบบกระแสไฟฟ้าไม่เสถียรตลอดเวลา   
- การบริหารความเสี่ยง จัดหาเครื่องกระแสไฟฟ้าสามารถพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ                                    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวีธีการ   
                                              อิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  ระยะท่ี  3  สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ       
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ        ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ  
                                              จัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ.  (2564-2565)            ด้านประสิทธิภาพ (พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มี   
                                              นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแบบฐานข้อมูล สารสนเทศถูกต้อง 

      ทันสมัยฯ)           
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการศึกษา             
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                      นางสมพิศ  เมียกขุนทด   
โทรศัพท์/โทรสาร                          065-8281688  E-mail Vip00633285@gmail.com 
 

ส่วนที่   1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                    : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1 )เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2)  ประเด็น 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 )* การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 

 
องค์ประกอบ(หลัก) : V01 กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจัย:  F0102 เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสำเร็จรูปที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                     : M2 – M3 
1)หลักการและเหตุผล 

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัฒนาภาครัฐ พ.ศ.2560  ได้กำหนดหลักสำคัญในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือให้การ ดำเนินการบริหารงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุภาครัฐเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ   เกิดความคุ้มค่าโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่ง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารงานการเงินบัญชี
และพัสดุได้อย่างคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น  
         
     2)วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด  สพป.นครราชสีมา 
 เขต 5  มีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ระยะท่ี 3 
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 



 

126 
 

 
    3) เป้าหมาย 
          3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5              จำนวน  41  คน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน    จำนวน 209  คน 

         3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความสามารถจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระยะที่ 3  และบริหารจัดการพัสดุ อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
          3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด   
          กิจกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในและนอกห้องเรียน กระบวนการสนับสนุนระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาและกระบวนการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ใช้จัดกิจการ 
ที่เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพและปลอดภัย โดยได้รับบริการาจากงานพัสดุที่รวดเร็ว ถูกต้อง เนื่องจากระบบงานพัสดุมี 
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
         3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ 
ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ  80 
         3.5กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.   ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน  และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต 5   
    4)ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   มกราคม  -   มีนาคม  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 - M5 
              งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 30,660 บาท 
(สามหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

ที ่
รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณแยกตามรายละเอียด

การใช้ 
รวม ไตรมาสที่ใช้

งบฯ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำ
ระบบทะเบียนทรัพย์สิน 
1.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (จำนวน 250 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
1.2  ค่าอาหารกลางวัน 
      (จำนวน 250 คน x 70 บาท x 1 มื้อ) 
1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

12500 
 

17,500 
 

660 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

12,500 
 

17,500 
 

660 

        
2 

(ม.ค. – มี.ค. 
65) 

                         รวมกิจกรรม - 30,660  30,660  
รวมทั้งสิ้น 30,660  

 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 - ความเสี่ยง   
        -   ความเสถียรจากกระแสไฟฟ้า และช่องสัญญาณ Internet อาจไม่เสถียรและเพียงพอต่อการใช้ 

งาน และรวมถึงศักยภาพของชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าอบรมไม่สูงพอ  
 - การบริหารความเสี่ยง  

.                        -  จัดทำเอกสาร/คู่มือประกอบการอบรมเพ่ิมเติม หรือสรุปขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ line  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ศึกษาและปฏิบัติ 
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โครงการ                            เข็มทิศการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ    
                                               จัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ.(2564-2565)           ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางเดือนเพ็ญ ทวดเสนา  
โทรศัพท์/โทรสาร                         0817696279      E-mail Duenpen.t@hotmail.com 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย:1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วมตอบสนองความต้องการ  

          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็น:2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาใน 
                    ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม  

เทคโนโลยีมาประยุกต์ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V01แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจัย : F0104ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) :  - 
ปัจจัย :  - 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  
 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานกลางที่ใกล้ชิดกับสถานศึกษา
มากที่สุด ที่จะเชื่อมโยงนโยบายของหน่วยงานเจ้าสังกัดสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็น
แนวทางและเครื่องมือในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ดังนั้น กลุ่มนโยบายและแผนจึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565-2568 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 

mailto:Duenpen.t@hotmail.com
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ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2) วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ของกระบวนการจัดตั้งงบประมาณ การวางแผนและการดำเนินการตาม
แผน พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี การตรวจสอบและการายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
2565 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
         1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 209 โรงเรียน จัดทำรายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน ทันตาม
กำหนดระยะเวลา 
         2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2565-2568 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เน้นการ
จัดทำแบบมีส่วนร่วม  มีการประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) จำนวน 50 คนและ
กรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 47 คน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามระบบ eMENSCR  
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารงานที่สามารถตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ผลการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การบริหารจัดการศึกษาภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ทำให้มีภาพ
ความสำเร็จที่ชัดเจนร่วมกัน ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
           3.4 ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด จัดตั้งคำของบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

                       ร้อยละ 100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา สามารถรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ ในระบบ eMENSCR ได ้
                           ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการประชุม มีความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
ที่สอดคล้องตามแนวทางการจัดทำโครงการแบบหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผล XYZ  
           3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  และบุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ทุกคน  
 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤศจิกายน 2564-กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน      53,140   บาท 
(ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดต้ังงบประมาณ 
1.ประชุมคณะทำงานจัดต้ังงบประมาณ  
 งบปกติ /ร.ร.คุณภาพประจำตำบล 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (9 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (9 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

 
  

1,260 
900                                                                      

 
  
- 
- 

 
  

1,260 
900                       

  
 
- 
- 

1 (พ.ย.-ธ.ค. 64) 

2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ัง
งบประมาณ 
ค่าอาหารว่างฯ ( 25 คน x35 คนx 4 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน ( 25 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

 
 

3,500 
2,500 

 
 
- 
- 

 
 

3,500 
2,500 

 
 
- 
- 

1 (พ.ย.-ธ.ค. 64) 

3.ประชุมคณะทำงานจัดต้ังงบประมาณ 
งบเร่งด่วน/งบระหว่างปี 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(9 คน x35 บาทx 2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (9 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 

 
  
 

630 
      450 

  
 
- 
 
- 

 
  
 

630 
450 

 
  
- 
 
- 

 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)  

4.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ัง
งบประมาณ 
ค่าอาหารว่างฯ (25 คน x35 คน x 2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

1,750 
1,250 

 
 
- 
- 

 
 

1,750 
1,250 

 
 
- 
- 

3 (เม.ย.-มิ.ย.65) 

รวมกิจกรรมการจัดต้ังงบประมาณ   12,240   
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2565-2568และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
1.ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประชุม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(10คน x35 บาท x 2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน(10 คน x50 บาทx2 มื้อ) 

 
700 

1,000 

 
- 
- 

 
700 

1,000 

 
- 
- 

1 (ต.ค-ธ.ค.2563) 

3.กิจกรรมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
ประชุมคณะกรรมการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(25 คนx35 บาทx2 มื้อ) 
อาหารกลางวัน(จำนวน 25 คนx50บาทx1 มื้อ) 

 
 

1,750 
1,250 

 
 
- 
- 

 
 

1,750 
1,250 

 
 
- 
- 

1 (ต.ค-ธ.ค.2563) 

4.ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการ 
ค่าอาหารกลางวัน(30คนx50 บาทx2 ครั้ง) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30คน x 35 บาท x4 มื้อ) 

 
3,000 
4,200 

 
- 
- 

 
3,000 
4,200 

 
- 
- 

 

5.จ้างทำเล่มแผนปฏิบัติการ (ปกเคลือบมัน) 
(อนุกรรมการ+ กศจ.)  60 เล่ม x120 บาท 
 

 
7,200 

 

 
- 

 

 
7,200 

 

 
- 

 

 

6.จ้างทำเล่มแผนพัฒนาการศึกษา 20 เล่มx100 2,000  2,000   
รวมกิจกรรมการจัดทำแผนฯ 21,100  21,100   
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณแยกตามรายละเอียดการ

ใช้ 
ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามนโยบาย สพฐ.  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.ประชุมสร้างความเข้าใจเคร่ืองมือการติดตาม
ประเมินผลตามนโยบาย สพฐ. ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(45 คน x 35 บ. x 2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 50 บาท 1 มื้อ) 

 
 
 

3150 
2,250 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

3150 
2,250 

 
 
 
- 
- 

2 (ม.ค-เมย.2565) 

2.ประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน  
2 ระยะ 
ค่าอาหารว่างฯ (จำนวน 45 คน x35 บาท x4มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน ( 45 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

 
 

6,300 
4,500 

 
 
- 
- 
 

 
 

6,300 
4,500 

 
 
- 
- 

2 (ม.ค-เมย.2565) 

3.การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ  
จ้างทำเล่มการรายงานผลการดำเนินงาน  
(ปกเคลือบมัน ) 30 เล่ม x120 บาท 

 
 

3,600 

 
 
-  

 
 

3,600 

 
 
-  

4 (มิ.ย.-ก.ย.65) 

รวมกิจกรรมการติดตามประเมินผลฯ 19,800 - 19,800   
รวมท้ังสิ้น 53,140 - 53,140   

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง:  ผู้รับผิดชอบการจัดทำขอตั้งงบประมาณและโครงการ และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ 
eMENCSR ยับไม่มีความเข้าใจในการจัดทำโครงการตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผล XYZ และการ
รายงานในระบบ 

การบริหารความเสี่ยง : จัดประชุมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและการรายงานผลในระบบ eMENCSR 
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 โครงการ                                  ส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

      ในการจัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ.(2564-2565)           ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางเดือนเพ็ญ ทวดเสนา  
โทรศัพท์/โทรสาร                         0817696279      E-mail Duenpen.t@hotmail.com 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย:1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2)  ประเด็น:2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม  

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :V01 แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจัย : F0104 ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) :  - 
ปัจจัย :  - 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 
1) หลักการและเหตุผล.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมี
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  และมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตาม

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 

mailto:Duenpen.t@hotmail.com
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ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานกลางที่ใกล้ชิดกับสถานศึกษา
มากที่สุด ที่จะเชื่อมโยงนโยบายของหน่วยงานเจ้าสังกัดสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการ  ถึงแม้ว่าการพัฒนากลไกและกระบวนการทำงานจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม  แต่ยังพบว่านโยบาย 
เป้าหมาย ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างแผน  กลยุทธ์  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  แผนงานด้านวิชาการ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนการควบคุมภายใน ยังขาดความเชื่อมต่อ ความสอดคล้องกัน ทำให้การนำมาใช้
เกิดความสับสน การพัฒนางานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขาดการบูรณาการ  ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ต่างๆ สู่สถานศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความตระหนัก และสร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สามารถจัดทำ
แผนได้ถูกต้อง สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้บริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำและบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3)  เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการครู ที่บรรจุแต่งตั้งใหม่อายุราชการ 1- 5 ปี รวม 9 จุด ๆ ละ 50 คน 
รวม 450 คน 

 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 209 โรงเรียน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภารกิจที่มีนักเรียนเป็นเป้าหมาย
การศึกษา โดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน 
            3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 209 โรงเรียน ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  
       3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1. ระบบการบริหารจัดการและระบบการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องและเกื้อหนุนให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แก่นักเรียน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด
 2.การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ทำให้มีภาพความสำเร็จที่ชัดเจนร่วมกัน ส่งผลต่อระบบการบริหาร
จัดการภายใน โรงเรียน มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูในกลุ่มเป้าหมาย   มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการ
บริหารการจัดการของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
                     
     3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  โรงเรียนในสังกัดจำนวน 209โรงเรียน   
 
4 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤศจิกายน 2564-กันยายน 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  179,010 บาท 
(หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตาม
รายละเอียดการใช้ 

ไตรม..าสที่
ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูในศูนย์ฯละ57 คน 
1.ประชุมคณะทำงาน(เตรียมงาน/สรุปงาน) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (21คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (21คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 

 
 2,940 
3,360 

 
 - 
- 

 
2,940  
3,360 

  
- 
- 

2 (ม.ค.-มี.ค. 
65) 

2.ประชุมคณะครูในศูนย์ๆ ละ 30 คน รวมคณะ
วิทยากร 7 คน ต่อจุด จำนวน 9 จุด 
ค่าอาหารว่างฯ ( 57 คน x35 บาทx 2 มื้อ)x 9 จุด 
ค่าอาหารกลางวัน ( 57คน x 50 บาท x 1มื้อ)x9 จุด 
ค่าพาหนะ (7 คนx300 บาทx3 ศูนย)์x3 ชุด 
ค่าวิทยากร 
   วิทยากรหลัก(500 บาท x2 คน x3 ชม.)x 9 จุด 
   วิทยากรพี่เลี้ยง( 300 บาท x3 ชม x5 คน)x 9  จุด 
จัดจ้างทำเอกสารเหมาจ่าย  513 ชุด 
 

 
 

35,910 
25,650 
18,900 

 
27,000 
40,500 
24,750 

 

 
 
- 
- 
- 
 

27,000 
40,500 

- 
 

 
 

35,910 
25,650 
18,900 

 
- 
- 

24,750 
 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

2 (ม.ค.-มี.ค. 
65) 

                  รวมทั้งสิ้น 179,010 67,500 111,510   

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

5 .การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง:   

การบริหารความเสี่ยง  - 
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แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้อง 
ย.ชาต ิ แผน 

แม่บทฯ 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. กลยุทธ์ 
สพฐ. 

ประเด็น 
การพัฒนา

จังหวัด 

ย.การพัฒนา
การศึกษา 
จังหวัด 

SDG4 
ของ

จังหวัด 

กลยุทธ ์
สพป.นม.

5 

 โครงการตามแผนปฏบิัติการ            
1 ส่งเสริมศักยภาพครูมืออาชีพ 77,500 3 12 การศึกษา(6) 1 2,5 3 4 4,2 4.2 4 
2 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 61,100 3 12 การศึกษา(4) 1 2 3 4 4 4.2 4 
3 สำนักงานน่าอยู่ นา่ทำงาน 30,000 3,5 10 สังคม 4 6 4 5 5 4.7 5 
4 การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น 118,400 3,2 12 การศึกษา(5) 1 1,5 3 4 3,2 4.1 2 
5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 28,200  3 20 การศึกษา(7) 6 6 4 6 6 4.2 6 
6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 99,500 3 12 การศึกษา(3) 2 3 2 4 4 4.2 6 
7 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่สมบูรณ์ 68,720 3 11 การศึกษา(5) 1 1 3 4 3 4.7 3 
8 ส่งเสริมการเรียนรู้”โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 34,280 3 10 การศึกษา(5) 1 1 3 4 1 4.7 1 
9 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 9,300 3 10 การศึกษา(5) 1 1 3 4 1 4.7 1 
10 สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 33,720 3,1 10 การศึกษา(5) 1 1 3 4 1 4.7 1 
11 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 10,800 4 17 การศึกษา(1,2) 1 3 2 4 3 4.1 4 
12 สถานศึกษาปลอดภัย 40,000 4 12 การศึกษา(3) 1 3 1 4 4 4.5 1 
13 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 121,200 6 20 การศึกษา(6) - 6 4 4 6 4.2 6 
14 พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการดว้ยการตรวจสอบภายใน 16,800 6 21 การป้องกันและ

ปราบปราม 
การทุจริตฯ 

6 6 4 6 6 4.2 6 

15 พัฒนาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 119,300 6 20 การศึกษา(7) 7 4 4 4 6 - 6 

16 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั 2560 

30,660 
6 20 บริหารราชการ

แผ่นดิน 
4 6 4 6 6 

4.6 6 

17 เข็มทิศการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 53,140 6 20 การศึกษา(1) 6 6 4 6 6 4.6 6 
18 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดทำแผนสถานศึกษา 179,010 6 20 การศึกษา(1) 6 6 4 6 6 4.6 6 
 รวมทั้งสิ้น 1,131,630           

แบบสรุป 1 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้อง 
ย.ชาต ิ แผน 

แม่บทฯ 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. กลยุทธ์ 
สพฐ. 

ประเด็น 
การพัฒนา

จังหวัด 

ย.การพัฒนา
การศึกษา 
จังหวัด 

SDG4 
ของ

จังหวัด 

กลยุทธ ์
สพป.นม.

5 

 โครงการหลักตามกลไก กศจ.            
1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ   
33,720 

 
3 11 การศึกษา(5) 1 1 3 4 3 4.7 3 

2 
โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
      โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

34,280 
 
3 

 
10 การศึกษา(5) 1 1 3 4 1 

 
4.7 

 
1 

3 
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
     โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

 
 

9,300 

 
 
3 

 
 

10 

 
 

การศึกษา(5) 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
4 

 
1 

 
 

4.7 

 
 
1 
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สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านความมั่นคง 1 (33,720) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1 (118,400) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8 560,720 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 2 50,800 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 (30,000) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

5 520,110 

รวม 18 1,131,630 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล 

4 264,420 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

1 138,600 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3 150,300 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1 119,300 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

2 (195,900) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

7 459,010 

รวม 18 1,131,630 
กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุก
รูปแบบ 

1 40,000 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัย
เรียนทุกคน 

2 110,300 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

7 403,020 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 8 578,310 
รวม 18 1,131,630 

แบบสรุป 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา   
ประเด็นการพัฒนาที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 

-  

ประเด็นการพัฒนาที ่2 ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและ
ภูมิภาค 

-  

ประเด็นการพัฒนาที ่3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

-  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชน
อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11 672,620 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

       1    30,000 

ประเด็นการพัฒนาที ่6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนา
เมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

       6   429,010 

รวม 18 1,131,630 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคม
โคราชและประเทศ 

3 77,300 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 

2 (195,900) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

2   197,920 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

3 278,100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของโคราช 

1 30,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

7 548,310 

รวม 18 1,131,630 
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(SDG4 Roadmap) ของจังหวัดนครราชสีมา 

  

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

2 129,200 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

6 404,300 

4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคา 
ที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

-  

4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น 
รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน  
การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 
2573 

-  

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้าง
หลักประกันว่ากลุ่มท่ีเปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และ
เด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

1 40,000 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง
ในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

4 382,110 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษา
สำหรับการพฒันาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบ
สุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความ
ชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมี
ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

5 176,020 

4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์
การศึกษาท่ีอ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

-  

4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

-  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

-  

รวม 18 1,131,630 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตรช์าติ 
 

ส่วนที ่5 

การตดิตาม ประเมินผล 



142 
 

การตดิตามและประเมินผล 
 
          การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
หน่วยงาน  ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  จึงจําเป็นต้องมีการติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนา  
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

5.1.1 แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล  
                  (1) จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยจัดส่งให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้กลุ่มนโยบายและแผนเพื่อรายงานผล
การดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์  Eletronic Monitoring Evaluation Systme ( e-MES ) ของ สพฐ.  
และการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

       (2) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือในการสํารวจ เช่น การสังเกต แบบสอบถาม
แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์เป็นต้น  

       (3) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงดําเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล (ข้อ 1 และข้อ 2) 
แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม
แผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนดําเนินการใน
ปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
            5.1.2 การตดิตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จ
สิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือ หาข้อสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็น
อย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไร และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ตามแผน
หรือไม่การประเมินในขั้นตอนนี้จะทําให้ได้รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความล้มเหลวของการ
ปฏิบัติงานในโครงการที่จะนํามาเป็นบทเรียน (Lessons learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสําหรับโครงการ
ใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมี ลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการที่ได้ทําการประเมินผลนี้   
            5.1.3 การกําหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล การกําหนดช่วงเวลาในการติดตาม
ประเมินผล ให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลกําหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ   
ตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมของแต่ละโครงการ ในช่วงการติดตามประเมินผลโครงการ 
ในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
ระบบการการติดตามประเมินผลและรายงาน (e-MES)  

  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. ได้จัดทำโปรแกรมการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ
และกิจกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส  แบ่งเป็น
รายภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  
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ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
            พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กำหนด  
             ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้การรายงานดังกล่าวจัดทำผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทำาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับต่างๆ ของ
ประเทศ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือ
เป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อสำนักงานฯ ดังนั้นการใช้งานระบบ eMENSCR ในการรายงาน
ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที่  563 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565-2568 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

........................................................ .................. 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี มีความสำคัญต่อการบริหารงานขององค์กร                 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ให้สามารถควบคุม กำกับการพัฒนา
ภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังยังเพ่ิม         
ความมั่นใจในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร  

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565-2568        
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5              
ซึ่งประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการยกร่างนโยบายและวิเคราะห์องค์กร 

1) นายสมเกียรติ  ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    ประธานกรรมการ 
2) นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รองผู้อำนวยการ รสพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ     
3) นายปฐมเกียรติ  ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                                กรรมการ 
4) นายขันตรี  โสภาพิศ              รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                                 กรรมการ 
5) นางนภาพรรณ  นาดี  รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ  
6) ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกศูนย์     กรรมการ 
7) นางสมพิศ  นันทสิริพร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
8) นางสาวอำไพ  แดนขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                              กรรมการ   
9) นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน      ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                     กรรมการ 
10) นายวีรัชภัทร์ หิรัญวีรานันท์   ปฏิบัติหนา้ทีผู่้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการ 
11) นายองอาจ  วิชัยสุชาติ          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                          กรรมการ 
12) นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กรรมการ 
13) นางรัตนา  กลิ่นสูงเนิน ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         กรรมการ                        
14) นายประสพชัย  ฉายขุนทด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          กรรมการ 
15) นางสาวบัวคำ  จำปา    ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
16) นางสาวอรพรรณ  ควรขุนทด ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
17) นางนุชรินทร์  ชาพันดุง ศึกษานิเทศก์                 กรรมการ 
18) นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ 
19) นางสาวสุปราณี  บุญรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ 
20) นางปราณีต  ศรีสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       กรรมการ 
21) นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ 
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22) นางศจี   จิตสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                              กรรมการ 
23) นางฐิติฌารัตน์  สุวรรณโนบล  เจ้าพนักงานธุรการ                       กรรมการ 
24) น.ส.จินตนา  ตอพันดุง นักประชาสัมพันธ์              กรรมการ 
25) นางเจริญ  ใสผุดผ่อง            ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                             กรรมการ/เลขานุการ          
26) นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ วิเคราะห์องค์กรและพิจารณายกร่างแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะปี               
พ.ศ. 2565 – 2568  และยกร่างนโยบายประจำปี งบประมาณ 2565 

2. คณะกรรมการจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/วิเคราะห์โครงการ 

1) นายสมเกียรติ  ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    ประธานกรรมการ 
2) นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รองผู้อำนวยการ รสพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ     
3) นายปฐมเกียรติ  ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                               กรรมการ 
4) นายขันตรี  โสภาพิศ              รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                                 กรรมการ 
5) นางนภาพรรณ  นาดี  รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ  
6) นางสมพิศ  นันทสิริพร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
7) นางสาวอำไพ  แดนขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                              กรรมการ   
8) นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน      ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                     กรรมการ 
9) นายวีรัชภัทร์ หิรัญวีรานันท์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการ 
10) นายองอาจ  วิชัยสุชาติ         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                          กรรมการ 
11) นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กรรมการ 
12) นางรัตนา  กลิ่นสูงเนิน ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์          กรรมการ                        
13) นายประสพชัย  ฉายขุนทด     ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             กรรมการ 
14) นางสาวบัวคำ  จำปา    ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
15) นางสาวอรพรรณ  ควรขุนทด ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
16) นางนุชรินทร์  ชาพันดุง ศึกษานิเทศก์                 กรรมการ 
17) นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ 
18) นางสาวสุปราณี  บุญรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ 
19) นางปราณีต  ศรีสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       กรรมการ 
20) นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ 
21) นางศจี   จิตสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                              กรรมการ 
22) นางฐิติฌารัตน์  สุวรรณโนบล  เจ้าพนักงานธุรการ                       กรรมการ 
23) นางสาวจินตนา  ตอพันดุง นักประชาสัมพันธ์      กรรมการ 
24) นางเจริญ  ใสผุดผ่อง            ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                กรรมการ/เลขานุการ           
25) นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าทีย่กร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และวิเคราะห์แผนงาน/โครงการภายในกรอบวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรโดยคำนึงถึงความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องและนโยบายและจุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตอบสนองกลยุทธ์ และตัวชี้วัดของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ตุลาคม 2564 
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3. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 

1) นายชะโลม  ตรีศักดิ์   รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5            ประธานกรรมการ 
2) นางเจริญ  ใสผุดผ่อง   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ   
3) นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  กรรมการ 
4) นางสาวสุปราณี  บุญรอด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  กรรมการ 
5) นางปราณีต  ศรีสำโรง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 กรรมการ 
6) นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  กรรมการ 
7) นางศจี   จิตสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                    กรรมการ 
8) นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            กรรมการ/เลขานุการ 
9) นางฐิติฌารัตน์  สุวรรณโนบล    เจ้าพนักงานธุรการ                         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
4.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
1) นายสุพิชัย  แขกขุนทด            พนักงานธุรการ ส.4    ประธานกรรมการ 
2) นางประถม  คูณขุนทด   นักการภารโรง      กรรมการ 
3) นายศกัดา  งามขุนทด   นักการภารโรง      กรรมการ 
4)  นางนิภาพร  นาวีวาน   นักการภารโรง      กรรมการ 
5) นางกนกกร  มณีจันทร์   แม่บ้าน      กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้าที่รวบรวมโครงการ จัดพิมพ์ เพ่ือจัดทำรูปเล่มร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
โดยดำเนินการใหแ้ล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 อนึ่ง ให้คณะกรรมการทุกคน ปฏิบัติงานและประสานการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา อย่าให้เกิด 
ความเสียหายแก่ทางราชการได้ 

สั่ง  ณ  วันที่  14 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
                                                             (นายสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต ๔

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

เอกสารล าดับที่ ๑/๒๕๖๕
กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๔๔๒๐ ๘๑๔๘ ต่อ ๑๓


