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คำนำ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 และฉบับที่สอง พ.ศ. 
2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และเพื่อเป็นการควบคุมการบริหาร
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการกำหนดเป้าหมาย และ
ทิศทางในการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนระดับที่ 2 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
สาระสำคัญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามประเด็นกลยุทธ์ 
โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวนงบประมาณ กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
ปัจจัยความสำเร็จทางการดำเนินการตามแผน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 หวังว่า แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทำให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค ์และเป้าหมายที่กำหนดต่อไป 
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ที่ตัง้ส ำนกังำน 

 
 

ส่วนที ่1 
บทนำ 

 
 
 
      1. ความสำคัญและความเป็นมา 

 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และแก้ ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด และ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 

ด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ 4 อำเภอ  ในจังหวัดปทุมธานี  ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง 
อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอสามโคก   
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2. ที่ตั้งสำนักงาน        

  

 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตั้งอยู่ เลขที่  99 / 4 ถนนปทุมธานี
เฉลิมพระเกียรติ  ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี  จั งหวัดปทุมธานี  รหั สไปรษณี ย์  12000   
โทรศัพท์ : 02 593 4413  โทรสาร : 02 581 3313  แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 

 
                       
 
กลุ่มอานวยการ (Administration Group) 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring 
and Evaluatiกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring 
and Evaluation for  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
     

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (Teacher and Educational Personnel Development Group) 
 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา  
  (Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group) 

 

 

 

 

     

  หน่วยตรวจสอบภายใน  
  (Internal Audit Group) 
 

…….. 

…….. 

   

   

…….. 

  กลุ่มนโยบายและแผน  
  (Policy and Planning Group) 

     

  กลุ่มกฎหมายและคดี  
  (Law and Litigation Group) 
   

  กลุ่มอำนวยการ  
  (Administration Group) 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
  (Financial and Assets Administration Group) 
 

     

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา  
  (Promotion of Educational Provision Group) 
 

     

  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  (Personnel Administration Group) 
    

   กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
   (Distance Learning Information and Communication Technology Group) 
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3. โครงสร้างการบริหารงาน       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี  

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

กลุ่มกฎหมายและคดี 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร 

 

สถานศึกษา จำนวน  102  แห่ง 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1  

รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1  

กลุ่มนโยบายและแผน 
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          4. โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 
 

 

        

 

           

           

           

                                            

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

นายประพฤทธิ ์บุญอ าไพ 

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา 

นายวิเชียร วาพัดไทย 

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา 

นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม 

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา 

นายบณัฑิต  แกล้วกลา้ 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวนันทนา  แสงจันทร ์
  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุม่
บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

นางพรทิพย์  ศีตะโกเศศ  
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางศิริญญา  แก้วเงินลาด 
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม

อำนวยการ 

นางสาวยุวดี  วิวัฒนปฐพี 
  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางสาวอมรัชญา  ชินศร ี
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม  

และประเมนิผลการจัดการศึกษา 

นางสาวประไพ  รุจิฉาย 
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

นางลลลิทิพย์  บรรยงคนันท์ 
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มพัฒนาคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา  

นางพิมพ์ใจ  กองช่าง 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  

   นายสุมิตร์  ตันตยิวงค์ 
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม 

กฎหมายและคดี  
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          5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 
  

 5.1 จำนวนโรงเรียนในสังกัดจำแนกตามอำเภอ    
ที ่ อำเภอ จำนวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
1 เมืองปทุมธานี 25 24.50 
2 คลองหลวง 33 32.36 
3 ลาดหลุมแก้ว 22 21.57 
4 สามโคก 22 21.57 

รวม 102 100 

 จากตาราง 5.1 พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริหาร
จำนวน 4 อำเภอ เรียงลำดับตามจำนวนโรงเรียนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนในอำเภอคลองหลวง ร้อยละ
32.36  โรงเรียนในอำเภอเมืองปทุมธานี ร้อยละ 24.50  โรงเรียนในอำเภอลาดหลุมแก้ว ร้อยละ 21.57 และ
โรงเรียนในอำเภอสามโคก ร้อยละ 21.57 รวมจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 102 โรงเรียน 

            5.2 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
1 ขนาดเล็ก ไม่เกิน  120 28 27.45 
2 ขนาดกลาง 121 - 600 52 50.98 
3 ขนาดใหญ ่ 601 – 1,500 20 19.61 
4 ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501  คนข้ึนไป 2 1.96 

รวม 102 100 

      จากตาราง 5.2 พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละของ
จำนวนโรงเรียนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 50.98 โรงเรียนขนาดเล็ก 
ร้อยละ 27.45 โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 19.61 และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 1.96 
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  5.3 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ จำนวนนักเรียน 
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 

จำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
1 นักเรียนตั้งแต่     1 – 120 คน 28 27.45 
2 นักเรียนตั้งแต่  121 – 200 คน 19 18.63 
3 นักเรียนตั้งแต่  201 – 300 คน 13 12.74 
4 นักเรียนตั้งแต่  301 – 499 คน 14 13.73 
5 นักเรียนตั้งแต่  500 – 1,499 คน 26 25.49 
6 นักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน 2 1.96 

รวม 102 100 

 จากตาราง 5.3 พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละของ
จำนวนนักเรียนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน ร้อยละ 27.45 
โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่  500 – 1,499  คน ร้อยละ 25.49   โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 200 
คน ร้อยละ 18.63  โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 300 – 499 คน ร้อยละ 13.73 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน
ตั้งแต ่201 – 300 คน ร้อยละ 12.74 และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499  คน ร้อยละ 1.96 

   5.4 ระดับการศึกษาของโรงเรียนที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
จำนวน
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

1 อนุบาล – ประถมศึกษา 74 72.55 
2 อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น 26 25.49 
3 อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.98 
4 ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.98 

รวม 102 100 

          จากตาราง 5.4  พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละของ
จำนวนนักเรียน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  โรงเรียนที่เปิดทำการสอน ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา 
ร้อยละ 72.55 โรงเรียนที่เปิดทำการสอน ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 25.49 โรงเรียนที่เปิด
ทำการสอน ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 0.98 โรงเรียนที่เปิดทำการสอน ระดับประถมศึกษา 

– มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 0.98  
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   5.5 จำนวนนักเรียน และห้องเรียนจำแนกตามรายอำเภอ  

ที ่ อำเภอ จำนวน 
นักเรียน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน
ห้องเรียน 

คิดป็น 
ร้อยละ 

1 เมืองปทุมธานี 12,532 33.13 446 29.36 
2 คลองหลวง 16,763 44.31 608 40.03 
3 ลาดหลุมแกว้ 4,936 13.05 233 15.34 
4 สามโคก 3,596 9.51 232 15.27 

รวม 37,827 100 1,519 100 

    จากตาราง 5.5  พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละของ
จำนวนห้องเรียน และนักเรียน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนในพ้ืนที่อำเภอคลองหลวง มีจำนวน
นักเรียน ร้อยละ 44.31 จำนวนห้องเรียน ร้อยละ 40.03 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี มีจำนวนนักเรียน 

ร้อยละ 33.13 จำนวนห้องเรียน ร้อยละ 29.36 โรงเรียนในพ้ืนที่อำเภอลาดหลุมแก้ว มีจำนวนนักเรียน ร้อยละ 
13.05 จำนวนห้องเรียน ร้อยละ 15.34 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสามโคก มีจำนวนนักเรียน ร้อยละ 9.51 จำนวน
ห้องเรียน ร้อยละ 15.27 

  5.6 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 314 303 617 1.63 
อนุบาล 2 1,603 1,546 3,149 8.32 
อนุบาล 3 1,755 1,641 3,396 8.97 

รวม 3,672 3,490 7,162 18.92 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,194 2,060 4,254 11.24 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,414 2,299 4,713 12.46 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,343 2,201 4,544 12.01 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,309 2,205 4,334 11.45 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,326 2,185 4,511 11.96 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,364 2,140 4,504 11.91 

รวม 13,950 12,910 26,860 71.03 
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 ตาราง 5.6 (ต่อ) 

     ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 784 537 1,321 3.49 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 710 530 1,240 3.27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 620 532 1,152 3.05 

รวม 2,114 1,599 3,713 9.81 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 30 14 44 0.12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 17 11 28 0.07 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 15 5 20 0.05 

รวม 62 30 92 0.24 

รวมทั้งสิ้น 19,798 18,029 37,827 100 
 

 จากตาราง 5.6  พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีร้อยละของ
จำนวนนักเรียน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 71.03 
นักเรียนระดับอนุบาล ร้อยละ 18.92 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 9.81 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปลาย ร้อยละ 0.24  

      5.7  จำนวนบุคลากรในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)   
                   5.7.1 แสดงร้อยละของจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประเภท จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1.54 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 4.61 

ศึกษานิเทศก์   10 15.39 

บุคลากรทางการศึกษา 33 50.77 

ลูกจ้างประจำ 4 6.15 

พนักงานราชการ 2 3.08 

ลูกจ้างชั่วคราว 12 18.46 

รวม 65 100 
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 จากตาราง 5.7.1  พบว่า บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
มีร้อยละของจำนวนบุคลากร เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 50.77 ลูกจ้าง
ชั่วคราว ร้อยละ 18.46 ศึกษานิเทศก์ ร้อยละ 15.39 ลูกจ้างประจำ ร้อยละ 6.15 รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 4.61 พนักงานราชการ ร้อยละ 3.08 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ร้อยละ 1.54 

                    5.7.2 แสดงร้อยละของจำนวนครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 สถานศึกษา 

ประเภท จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  83 3.99 

รองผู้บริหารสถานศึกษา 44 2.11 

ครูผู้สอน 1,681 80.62 

ลูกจ้างประจำ 20 0.96 

พนักงานราชการ 20 0.96 

ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 23 1.10 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 19 0.91 

ครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากร) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 0.38 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 97 4.66 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 43 2.06 

นักการภารโรง 47 2.25 

รวม 2,085 100 
 

 จากตาราง 5.7.2 พบว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
มีร้อยละของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูผู้สอน ร้อยละ 80.62 
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ร้อยละ 4.66  ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 3.99  นักการภารโรง ร้อยละ 2.25  
รองผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 2.11 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ร้อยละ 2.06 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาด
แคลนครูขั้นวิกฤต ร้อยละ 1.10 ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร้อยละ 0.96 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ร้อยละ 0.91 และครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากร) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 0.38 
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        5.8  กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 

อำเภอเมืองปทุมธานี 

กลุ่มเครือข่าย ประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 
1.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 1 

นางสิรินทร์ทิพย์  เกษร 10 

2.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 2 

นางปิยะนันท์  โตปิติ 7 

3.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 3 

นางยุพิน  ประเสริฐกุล 8 

รวม 25 
 

อำเภอคลองหลวง 

กลุ่มเครือข่าย ประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 
1.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 4 

  นางกาญจนา  คล้ายพุฒ 11 

2.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 5 

นางสาวคุรุรัตน์  วรวณิชชา 11 

3.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 6 

นางไพผกา  ผิวดำ 11 

รวม 33 
 

อำเภอลาดหลุมแก้ว 

กลุ่มเครือข่าย ประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 
1.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 7 

  นางสาวกาญจนา  นิธีจันทร์ 11 

2.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 8 

นายกนก  ขวัญดี 11 

รวม 22 
 

อำเภอสามโคก 

กลุ่มเครือข่าย ประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 
1.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 9 

  นายทินกร  คุ้มวงษ์ 11 

2.  กลุ่มเครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษา ท่ี 10 

นางณัฏฐพัชร  กาญจนพิพิธ 11 

รวม 22 

รวมทั้งหมด 102 
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          6. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 
  

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 6.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 
ปรากฏผลตามข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 6.1.1  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                    ปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 49.07 47.95 47.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 34.42 30.86 30.96 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 32.90 31.60 29.78 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 35.55 34.30 33.25 

รวมเฉล่ีย 37.99 36.18 35.25 
 

 จากตารางที่  6.1.1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ตารางท่ี 6.1.2  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                    ปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 55.14 55.91 49.12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 33.25 32.98 28.59 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26.73 26.98 21.27 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 30.07 30.22 28.32 

รวมเฉล่ีย 36.30 36.30 32.00 
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 จากตารางที่  6.1.2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตารางที่ 6.1.3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                    ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่ฯ 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ภาษาไทย 55.90 49.07 -6.83 54.61 47.95 -6.66 53.89 47.00 -6.89 
ภาษาอังกฤษ 39.24 34.42 -4.82 35.47 30.86 -4.61 35.49 30.96 -4.53 
คณิตศาสตร์ 37.50 32.90 -4.6 35.65 31.60 -4.05 34.34 29.78 -4.56 
วิทยาศาสตร์ 39.93 35.55 -4.38 38.83 34.30 -4.53 37.35 33.25 -4.1 
คะแนนเฉลี่ย

รวม 
43.14 37.99 -5.15 41.14 36.18 -4.96 40.27 35.25 -5.02 

  

                 จากตารางที่ 6.1.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 

ตารางท่ี 6.1.4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ภาษาไทย 54.42 55.14 +0.72 55.04 55.91 +0.87 48.58 49.12 +0.54 
ภาษาอังกฤษ 29.45 33.25 +3.8 29.10 32.98 +3.88 26.46 28.59 +2.13 
คณิตศาสตร์ 30.04 26.73 -3.31 30.25 26.98 -3.27 24.80 21.27 -3.53 
วิทยาศาสตร์ 36.10 30.07 -6.03 36.43 30.22 -6.21 33.12 28.32 -4.8 
คะแนนเฉลี่ย

รวม 
37.50 36.30 -1.2 37.71 36.30 -1.41 33.24 32.00 -1.24 
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จากตารางที่ 6.1.4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 

  6.2 ผลการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ตารางท่ี 6.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :       
                   NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561   

ด้าน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 
   ด้านภาษา 44.21 51.61 -7.4 
   ด้านคิดคำนวณ 40.96 42.61 -1.65 
   ด้านเหตุผล - 46.65 - 

เฉลี่ยรวม 42.58 46.95 -4.37 
 

      จากตารางที่ 6.2.1  ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา ด้านคิดคำนวณ และด้านเหตุผลของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถ
ทั้ง 2 ด้าน ปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2561  
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6.3 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่ 1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
  ตัวบ่งชี้ที ่1  การบริหารจัดการที่ดี 3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย        3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารและการจดัการศึกษา  
                                     เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา    

4 ดีมาก 

      ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา    3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการบริหาร 
                                     และการจัดการศึกษา    

5 ดีเยี่ยม 

      ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกสำนักงาน 
                                     เขตพื้นที่การศึกษา    

3 ดี 

      ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนำผลการดำเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา    1  ปรับปรุง 
   ตวับ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 2 พอใช้ 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
                                     และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning                                                                             
                                     Community : PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน และ                                                                             
                                     พัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการวิจัย   

2 พอใช้ 

   ตวับ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 5 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                     ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง                                      
                                     ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน                                      
                                     สังคมอื่น    

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที ่1 3 ดี 
มาตรฐานที ่2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ                                      
                                     การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    

3 ดี 

   ตัวบง่ชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหา                                 
                                     และความต้องการ    

5 ดีเยี่ยม 

    ตัวบ่งชี้ที ่3 การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล 3 ดี 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา  
                                     สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความตอ้งการจำเป็น และส่งเสริม                                      
                                     ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา    

3 ดี 

    ตัวบ่งชี้ที ่4 การบริหารงานดา้นการบริหารทั่วไป 4 ดีมาก 
      ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบ และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ    4 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที ่5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4  ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   ตวับ่งชี้ที ่1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้  3 ดี 
   ตวับ่งชี้ที ่2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

               2.1 ระดับปฐมวยั 5 ดีเยี่ยม 
               2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
คำอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
   ตวับ่งชี้ที ่3 ผู้เรียนระดับปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที ่2  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
                               (National Test : NT) 

1 ปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณาที ่4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
                               การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

  

               4.1 ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 5 ดีเยี่ยม 

               4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 5 ดีเยี่ยม 

               4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 5 ดีเยี่ยม 

   ตวับ่งชี้ที ่4 ประชากรวยัเรียนได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อใน         
                 ระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชพี 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที ่4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
               4.1 เด็กพิการเรียนรวม 

5 ดีเยี่ยม 

               4.2 เด็กด้อยโอกาส 3 ดี 

               4.3 เด็กที่มีความสามารถพเิศษ 5 ดีเยี่ยม 

   ตวับ่งชี้ที ่5 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลกูจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่                                
                การศึกษา และสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

2 พอใช้ 

   ตวับ่งชี้ที ่6 ผู้รับบริการ และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา 
                 รวมทั้งการใหบ้ริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที ่3 4 ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 

 

  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศภาพรวม
มาตรฐานที่ 1 ระดับ ดี  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพภาพรวม ระดับ ดีมาก 
และมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ ดีมาก สรุป
ภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก  
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 6.4 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (ผลการดำเนินงาน 
ตามระดับคุณภาพ) 
 

นโยบาย / ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 4.00 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง   
              มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม มคี่านิยมที่พึงประสงค์                
              มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ 
              สังคมโดยรวม ซื่อสัตย ์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
              พระปรเมนทรรามาธบิดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
              และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
              ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3  ดี 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  
              (Reading Literacy) ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้าน     
              การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  2.88 ดี 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมสีมรรถนะสำคัญตามหลักสตูร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                 
                (3R8C)  

4 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ 
                พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำหรับ สพป.) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาก 

4 ดีมาก 

         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.1  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.2  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 ดี 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.3  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานทำ 
                ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ 
                ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม  
                และนำไปปฏิบัตไิด้  

1 ปรับปรุง 

         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.1  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.2  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 ปรับปรุง 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.3  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  
                สามารถดำรงชีวิตอยา่งมีความสุขท้ังด้านร่างกาย และจติใจ 

4 ดีมาก 

         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.1  ระดับปฐมวัย (สำหรบั สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.2  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ดี 
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นโยบาย / ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คุณภาพ 

คำอธิบาย 
ระดับ

คุณภาพ 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
               และการลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษา 

4.60 ดีเย่ียม 

ตัวช้ีวัดที่ 18  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.1  ระดับช้ันประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 23 สถานศึกษานำเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด 
                กิจกรรมการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 23.1  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) 4 ดีมาก 
         ตัวช้ีวัดย่อยที่ 23.2  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว 
               ที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจดักิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก                      
                ด้านการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน และชุมชน  
                เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย  
                และยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.50 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอรม์           
                ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นการบริหารจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด                             
                การศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2 พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.67 ดีมาก 
 

(ผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด)  

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการได ้ การแปรผล 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ     
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ        
              รับมือกับภัยคุกคามทกุรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง เช่น 
              ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน  
              การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่างๆ เป็นต้น 

100 100.00 บรรล ุ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์    
ตัวช้ีวัดที่ 17 ครู มีการเปลีย่นบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” 
                ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรยีนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

50 89.69 บรรล ุ

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา 
                อย่างเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรล ุ
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  สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้ดังนี้  นโยบายที่ 1   
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ระดับ ดีมาก  นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่ประเมิน  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ระดับ ดี  นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และการลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเยี่ยม และนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.67 ระดับดีมาก 

 6.5 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าคะแนน 3.9770 คิดเป็นร้อย
ละ 79.55 อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 

 6.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรม และ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ดังนี้   

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ผลคะแนน 
ITA 

ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

พัฒนาการ 
ผลต่างของ
คะแนน ITA 

ลำดับที่ 

2561 88.66 - - - - 47 
2562 83.36 B ไม่ผ่าน ลดลง -5.3 158 
2563 84.25 B ไม่ผ่าน เพ่ิมข้ึน +0.89 122 

 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดังนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลคะแนนเท่ากับ 88.66  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีผลคะแนนเท่ากับ 83.36  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ 84.25    
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 6.7 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย จำแนกตามกลยุทธ์    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

  กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

2562 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 
ปี 2563 

1. นักเรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ   
และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 

2. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะ
ดำรงชีวิตบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาต ิ
 มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับ มอืกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีล กระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สนิ การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เปน็ต้น 

78 

 

 

 

80 100 

4. ร้อยละสถานศึกษาที่น้อมนำ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิด ี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

100 100 >60 

 
 



แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ส่วนที ่1 บทนำ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

2562 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน
ปี 2563 

1. นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นเลิศ 
ทางวชิาการ มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้อง 
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

n/a 80 100 

2. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นดา้น 
การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

n/a 70 n/a 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดบัประเทศ 

70 70 100 

4. ร้อยละนักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

80 80 80 

5. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

45 45 n/a  
 
 

6. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวชิา
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาทีผ่่านมา 

40 50 n/a 

7. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น  
ป.6 ชั้น ม.3 ชั้น ม.6 มีทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานทำ  
ตามความถนัด และความต้องการ 
ของตนเองมีทักษะอาชีพทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงนิที่เหมาะสม 
และนำไปปฏิบตัิได ้

80 80 >50 

8. ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมคีวาม
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น 
พหุวัฒนธรรม 

70 70 100 
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กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

2562 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน
ปี 2563 

 9. ร้อยละนักเรียนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรง ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ 
  - ระดับปฐมวยั 
  - ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

73 75  
 
 
 

100 
>60 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

2562 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 
ปี 2563 

1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะในการบริหาร
จัดการการเรียนรู้อย่าง
มืออาชีพ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน และจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

75 80 n/a 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถพัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลอยา่งมีคุณภาพในรูปแบบ 
ที่หลากหลายตามศักยภาพของนักเรียน 
แต่ละบุคคล 

75 80 n/a 

3. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Digital Technology 

n/a 70 n/a 

4. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการ
เรียนรู ้

75 80 89.69 
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
              และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

2562 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 
ปี 2563 

1. ประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเสมอภาค 
 

1. อัตราการเข้าเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคันลดลง 0.05 0.04 n/a 
3. ร้อยละของนักเรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอยา่งเพียงพอ 
และ เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น 
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศกึษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษ 
สำหรับผู้พิการ 

100 100 100 

4. ร้อยละนักเรียนได้รับการสนบัสนนุ วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

65 70 n/a 

5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รบัการพัฒนา 
ให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท 
ด้านประเภท ขนาด และพืน้ที่ 
  - ระดับปฐมวยั 
  - ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

100 100  
 
 

100 
>80 

6. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

65 70 >60 

7. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ 
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
และการแนะแนวที่มปีระสิทธิภาพ 

100 100 100 

8. ร้อยละสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน และสามารถนำมาใช้ 
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

100 100 n/a 
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กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน 

2562 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน
ปี 2563 

1. สถานศึกษา 
จัดการศึกษาที่ส่งเสริม
การดำรงชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม 
ให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึก 
ด้านการผลิต และบริโภคที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนำไปปฏบิัติใช้ทีบ่้านและชุมชน 
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใชส้ารเคมีจากปุ๋ย และ
ยาฆ่าแมลง 

100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการนำขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพื่อลดปริมาณขยะ และส่งเสรมิ 
การคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนในโรงเรียน และชุมชน 

100 100 100 

3. ร้อยละสถานศึกษามีการบูรณาการ 
เร่ืองการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
และการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

100 100 100 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา พัฒนาบุคลากร และปรับปรุง
สถานที่ ให้เป็นสำนักงาน และสถานศึกษา 
สีเขียว 

สพป.และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป.และ
สถาน 
ศึกษา 
ทุกแห่ง 

n/a 
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กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน

2562 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 
ปี 2563 

1. ระบบการบรหิาร 
จัดการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
โดยบูรณาการการทำงาน
ที่เน้นการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วน 

1. ระดับผลการประเมินการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ผ่านการประเมนิคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

4. ร้อยละของสถานศึกษาได้รบัการกระจาย
อำนาจการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างเป็นอิสระ 

100 100 100 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมยั ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมปรับตัวให้ทนัต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าทีส่นบัสนนุ ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

6. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้รียน
รายบุคคลทีส่ามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผน 
การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

>40 
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กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน

2562 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 
ปี 2563 

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบข้อมูล
สารสนเทศทีส่ามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

>40 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทลั 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

สพป. 
และสถาน 

ศึกษา 
ทุกแห่ง 

 

 6.7 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                     หน่วย : บาท 
 

ที ่ หมวดรายจ่าย ยอดจัดสรร(โอน) 
เบิกจ่าย/PO คงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1 งบบุคลากร 6,342,300 5,995,562.54 94.53 346,737.46 5.47 

2 งบดำเนินงาน 47,690,898.83 45,302,918.11 94.99 2,387,980.72 5.01 

3 งบลงทุน 57,793,820.00 31,141,301.33 56.08 24,393,598.84 43.92 
 - ค่าครุภัณฑ ์ 14,378,920.00 14,152,231.40 90.80 1,433,368.77 9.20 
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 43,414,900.00 39,942,244.93 99.98 7,055.07 0.02 

4 งบเงินอุดหนุน 158,988,028.00 158,824,202.00 99.90 163,826.00 0.10 

5 งบรายจ่ายอื่น 4,246,141.00 3,212,541.94 75.66 1,033,599.06 24.34 

ภาพรวม 275,061,187.83 244,476,525.92 89.62 28,325,742.08 10.38 

 
หมายเหตุ   การบริหารงบประมาณ นับรวมการเบิกจ่ายและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (PO) ด้วย   
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 6.8 สรุปการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปงบประมาณ ปี 2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
 

 
 

หมายเหตุ : 1. ยอดจัดสรรที่สามารถเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 272,802,268.00 บาท  
     2. ยอดกันไว้เบิกเหลื่อมปี (PO) จำนวน 25,586,711.40 บาท ระบบ GFMIS  
                  ตัดยอดไปตั้งเบิกจ่ายปี 2564  

โดยสรุปสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 275,061,187.83 บาท เบิกจ่ายรวมจำนวนที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
(PO) ทั้งสิ้น 244,476,525.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.62 คงเหลือ 28,325,742.08 บาท ทั้งนี้เป็นยอด
เบิกจ่ายจริง 218,889,814.52 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายรวม 80.24 กันไว้เบิกเหลื่อมปี (PO) ข้อมูล ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 25,586,711.40 บาท จำแนกเป็น งบดำเนินงาน 1,733,536.40 บาท งบลงทุน
22,953,175.00 บาท และงบรายจ่ายอื่น 900,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

กับการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษา 

 
 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำกรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2560 – 2579)  
4. นโยบายรัฐบาล   
5. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565         

 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคตพิจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เป้าหมาย 
1. ความมั่นคง 

1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

1.3 สังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    

1.5 ฐานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
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2. ความมั่งค่ัง  

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 
รายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค 
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างมีพลัง   

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

3. ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศน์     

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม   

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ประเด็นยุทธศาสตร์  

            1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
            2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน 
            4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
            5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
                2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
                2.2 อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต  
                2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
                2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
     2.5  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน  

                3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
                3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
                3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
                3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
                3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
                4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
                4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
                4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
                4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
                5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
                5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
                5.4 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
                5.5 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
                5.6 พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     5.7 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
                6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
                6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
                6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
                6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
                6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความ สามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
                6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
  6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค   
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  

 หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”   
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ และสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร 
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 4. เพ่ือรักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต  
ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาค และเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิต และบริการเดิม และขยายฐานการผลิต และบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ และ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม 
             เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบ และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกาย และใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐานบริการ 
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กท่ี 
 



แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ส่วนที ่2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี  เขต  1   |  หน้า  34 

 
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า และบริการมีระบบการผลิต 
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต และบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิต และการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 5. มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี  และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัด และการลักลอบขนส่งสินค้า และค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากการก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศมีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศเกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน และการส่งออกของ
ไทยใน  อนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ และ
มีส่วนร่วมจากประชาชน ภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลงเพ่ิมการใช้ระบบ
ดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และอันดับความยากง่าย 
ในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน 
และดัชนีการรับรู้การทุจรติดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถ และปรับตัวได้ทันกับ  
ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้
ทั้ งหมด 10 ยุทธศาสตร์  โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  6 ยุทธศาสตร์ และอีก 
4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
              ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
          10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ(National Strategy) 
มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
และตัวชี้วัด ดังนี้   

 วิสัยทัศน์  
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21”  

 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

 เป้าหมายด้านผู้เรียน              
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ 
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)มีตัวชี้วัดที่สำคัญ 

เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น                     

3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O -NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 
15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 



แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ส่วนที ่2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี  เขต  1   |  หน้า  36 

 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า และบรรลุ

เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  
เป็นต้น 

5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติมีเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต และพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี ้

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
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3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง

มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
3.5 ระบบ และกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคล และสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือ

การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได ้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

และพ้ืนที ่
6.4 กฎหมาย และรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง

กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง

ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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4. นโยบายรัฐบาล 

 

  

 

          คำแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  มีการดูแล
ประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้อง และสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำคนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพ
ที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เราจะร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” 
ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาที่ยังดำรงอยู่ของภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ภูมิคุ้มกัน และมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้จะส่งเสริมให้
ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลก และมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลก
ผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะทำให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการ
สำคัญสี่ประการ ได้แก่  
 1. น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการ
บริหารประเทศ  
 2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 3. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
 4. บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ ใน
ลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทย  มีความ
มั่นคง อยู่ดีมีสุข ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำ  
ประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน  สำหรับนโยบายข้อที่ 8  ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 1. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว  
เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ คำนึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ  และสุขภาพ การ
อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับ 
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คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
  1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย ของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน  
 2. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
  2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ 
ศตวรรษที่ 21  โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยี  และการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน  และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  
  2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐาน 
ความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
  3. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบ ในการพัฒนากำลังคน
ที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และ
เตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ง
เร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมื อแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  
 4. ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง  
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพ่ือ
กลับมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร ในองค์กร ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ  โดยในระยะแรกให้
ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือ
ร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ  
 5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
   5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม และนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่  
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่าง 
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เป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่าง
ครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
   5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของ
ประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ  กำหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคการศึกษา ชุมชน 
และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์  
   5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการ ระบบ 
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัย และพัฒนาให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และ 
มีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพ และนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และยกระดับงานวิจัย 
สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
   6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร 
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็น และศักยภาพของสถาบันการศึกษา 
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน  และครู 
ที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียน  โดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัด
ให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว และผู้เรียน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนา ตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอุทยาน
การเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่
เข้าสู่สังคมสูงวัย  
   6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน และลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษาจัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด 
เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  
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   6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย   โดยกำหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยมีกลไกการวัด และประเมินผล เพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มี
ระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย   เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
อนาคต  
   6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่ถูกต้องของ
คนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม
เข้าไปในทุกสาระวิชา และในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะรวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  

  7. จัดทำระบบปริญญาชุมชน และการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชา และข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไป
พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัย และทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 
 
 

5. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 เพ่ือให้ 
การดำเนินการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบาย และ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.  
2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพ่ือเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ 
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 

– 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผน 
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และ
มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อนเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน /
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน  

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ  และความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จุดเน้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

4.1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยเน้นส่งเสริม และยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับตำบล 
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- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพ และการมีงานทำในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน  

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้  และความสามารถในทางปฏิบัติ  (Hands – on 

Experience)  เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

4.2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก 

ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้

ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์  รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

4.3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศ

ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4.4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษา และปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
4.5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อม 
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- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น

อาชีพ และสร้างรายได้ 
4.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพ และความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

.- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
 
       6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 
                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
                   1. ด้านความปลอดภัยพัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
                    2. ด้านโอกาส 
                         2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
                         2.2 ดำเนินการให้เด็ก และเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษา และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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                         2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
                        2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                   3. ด้านคุณภาพ 
                        3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
                        3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

                        3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น 
ในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก ระดับ 
                       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
                 4. ด้านประสิทธิภาพ 
                      4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
                      4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่
                     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
                     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
                     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 



แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ส่วนที ่3 ทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี  เขต  1   |  หน้า  47 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
  

 
 

    
   1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ผู้เรียนมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 น้อมนำศาสตร์พระราชา ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
    
 
   2. พันธกิจ (Mission) 
 

1. ส่งเสริมผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีคุณธรรม และดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย
ด้วยศาสตร์พระราชา 

2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
4. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
  

   3. เป้าประสงค์ (Objective) 
  

1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามศาสตร์พระราชา 
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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   4. ค่านิยมองค์กร (Share Values) 
 
 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการดี มีจิตสาธารณะ” 
 

 
 

   5. กลยุทธ์ (Strategy)  
 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
2. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

    

 
   6. ตัวชี้วัดตามประเด็นกลยุทธ์ 
  

 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่ อบ้านเมือง มีหลักคิด 

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน 
อาชญากรรมไซเบอร์ อุทกภัย และโรคระบาด 

4.จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ   
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น  

ในศตวรรษท่ี 21 
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ 
4. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(3R8C) 
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5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนผลการทดสอบประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน (RT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง  
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และ
นำไปปฏิบัติได ้

9. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

10. ร้อยละผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และจัดการ

เรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพของนักเรียน 
แต่ละบุคคล 

4. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
5. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ 

การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2. อัตราการออกกลางคันลดลง 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพทางเศรษฐกิจ และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทด้านประเภท 

ขนาด และพ้ืนที่ 
6. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียน และการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 



แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ส่วนที ่3 ทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี  เขต  1   |  หน้า  50 

 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน  และสามารถนำมาใช้  
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน และชุมชน  
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณ

ขยะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน และชุมชน 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำขยะมา

ใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงสถานที่ ให้ เป็น

สถานศึกษา และสำนักงานสีเขียว               
               

 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
1. ระดับผลการประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
2. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ

มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
5. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ

ทันสมัย ยืดหยุ่นคล่องตัวสูง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตำบล 

6. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

7. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ 
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

8. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)  
เพ่ือสนับสุนนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ส่วนที ่4 โครงการ กิจกรรม งบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี  เขต  1   |  หน้า  52 

 

 

ส่วนที่ 4 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

 ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยกำหนดแนวทางการดำเนนิงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบในการดำเนนิงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยประมาณ 
การได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ ดังนี้  
          1. งบประมาณจากสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จำนวน    7,115,240  บาท แบ่งเป็น 3 สว่น ดังนี ้
    1.1 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน    3,670,000  บาท  
              1.2 งบบริหารจัดการตามนโยบาย               จำนวน      330,000  บาท 
    1.3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา    จำนวน    3,115,240  บาท 
                            รวมทั้งสิ้น                  7,115,240  บาท 
 

ที่ รายการ จำนวนเงิน 
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 
137,000.00 

2,283,100.00 
463,100.00 

2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าบริการอนิเตอร์เนต็/เว็บไซต์) 786,800.00 
                               รวมค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นพื้นฐาน(1+2) 3,670,000.00 
3 งบบริหารจดัการตามนโยบาย 330,000.00 
4 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,115,240.00 
                                              รวมทั้งสิ้น 7,115,240.00 

          2. งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีจำนวน 28,350,000  บาท โครงการจ้างบุคลากรเสริม
การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 150 คน 
 

1. สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
รายกลยุทธ์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 

  

กลยุทธ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

โครงการ 
แหล่งงบประมาณ (บาท) 

สพป.ปท.1 สพฐ. หน่วยงานอื่น 
      

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงสถาบันหลักของชาติ 60,000 2 60,000 - - 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน 
              สู่ความเป็นเลิศ 

200,000 2 200,000 - - 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 1,936,990 30 1,620,000 316,990 รอจัดสรร 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี                    
              มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

159,000 4 154,000 5,000 - 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 40,000 1 40,000 - - 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาสู่ความเปน็เลศิ 5,041,240 15 5,041,240 - - 

รวมทัง้สิ้น 7,437,230 54 7,115,240 321,990 - 
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2. สรุปการจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ลำดับโครงการ
หน้าเอกสาร งบ สพป.ปท.1 งบ สพฐ. งบหน่วยงานอ่ืน 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบรหิารจดัการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่การพัฒนาตนเอง  
สพป.ปทุมธาน ีเขต 1  

30,000   อำนวยการ โครงการ 6 
หน้า 98 

2 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงาน 
ของเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

260,000   อำนวยการ โครงการ 7 
หน้า 99 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทำงานนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลศิ 

252,600   อำนวยการ โครงการ 4 
หน้า 96 

4 โครงการพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

30,000   อำนวยการ โครงการ 3 
หน้า 96 

5 โครงการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส ์(My Office) 45,000   อำนวยการ โครงการ 5 
หน้า 97 

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 

 รอจัดสรร  อำนวยการ โครงการ 9 
หน้า 101 

7 โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ในสถานศึกษาและสำนักเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

80,000 
 

  บริหารงาน
บุคคล 

โครงการ 23 
หน้า 85 

8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ช่วยดา้นระเบียบ 
กฎหมาย วินัย ความเป็นคร ู

65,000 
 

  บริหารงาน
บุคคล 

โครงการ 24 
หน้า 85 

9 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1 

20,000 
 

  พัฒนาครูฯ โครงการ 20 
หน้า 82 

10 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

80,000   พัฒนาครูฯ โครงการ 21 
หน้า 83 

11 โครงการถอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และสร้างความผูกพันภายในองค์กร 

180,000   พัฒนาครูฯ โครงการ 22 
หน้า 84 

12 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารบริหาร
จัดการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิม่พูน
ความรู้ของบุคลากร 

22,740 
 

  บริหารงาน
การเงินฯ 

โครงการ 2 
หน้า 95 

13 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดย
ครอบครัว 

13,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

โครงการ 25 
หน้า 86 

14 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

200,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

โครงการ 1 
หน้า 65 

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

50,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

โครงการ 26 
หน้า 87 

16 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

40,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

โครงการ 1 
หน้า 94 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ลำดับโครงการ
หน้าเอกสาร งบ สพป.ปท.1 งบ สพฐ. งบหน่วยงานอ่ืน 

17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 

 11,000  ส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

โครงการ 29 
หน้า 90 

18 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์
วันวาเลนไทม์ ประจำป ี2564 

 5,000  ส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

โครงการ 3 
หน้า 93 

19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รอจัดสรร  ส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

โครงการ 2 
หน้า 64 

20 โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  รอจัดสรร  ส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

โครงการ 4 
หน้า 93 

21 โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 รอจัดสรร  ส่งเสริมการจัด
การศึกษาฯ 

โครงการ 2 
หน้า 66 

22 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ 
สพป.ปทุมธาน ีเขต 1 

80,000   DLICT โครงการ 27 
หน้า 88 

23 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

38,000 51,000  DLICT โครงการ 28 
หน้า 89 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ตรวจสอบการ
รับจ่ายประจำวันของสถานศึกษา 

68,000   หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

โครงการ 1 
หน้า 95 

25 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
ชั้น ป.1-3  อา่นออกยกชั้น 

170,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 2 
หน้า 67 

26 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการส่งเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ DLTV และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

96,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 1 
หน้า 91 

27 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อนอ้มนำ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  รัชกาลที่ 10            
สู่การปฏิบัต ิ

60,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 1 
หน้า 63 

28 โครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการสอบ PISA 2022 

32,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 1 
หน้า 67 

29 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

44,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 3 
หน้า 68 

30 โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมสุข
ภาวะ และทักษะชวีิตสำหรับครูผู้สอน 
ในรูปแบบ Active Learning 

30,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 4 
หน้า 69 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิทยาการคำนวณ
ในการจัดการเรียนการสอน Coding เช่ือมโยงสู่
นวัตกรรม 

138,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 5 
หน้า 70 

32 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน 140,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 6 
หน้า 71 

33 โครงการการพัฒนากจิกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
สมอง Executive Function  ในเด็กปฐมวัย 

40,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 7 
หน้า 72 

34 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

40,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 8 
หน้า 73 

35 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา 

100,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 9 
หน้า 73 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ลำดับโครงการ
หน้าเอกสาร งบ สพป.ปท.1 งบ สพฐ. งบหน่วยงานอ่ืน 

36 โครงการ การจัดการศึกษาเพือ่การมีงานทำ 
“บริษัทมัธยม” 

50,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 10 
หน้า 74 

37 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม ปีการศึกษา 2564 

40,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 11 
หน้า 74 

38 โครงการการเพิ่มประสิทธภิาพการดำเนนิงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศ ( ก.ต.ป.น.) 

190,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 12 
หน้า 75 

39 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา  
(STEM EDUCATION) 

58,000   นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 2 
หน้า 92 

40 โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 15,000  นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 13 
หน้า 76 

41 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่สถานศึกษา 

 18,000  นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 15 
หน้า 77 

42 โครงการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ปีการศึกษา 2563 (RT) และการดำเนนิการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2563 (NT) 

 116,730  นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 16 
หน้า 78 

43 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 50,000  นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 14 
หน้า 77 

45 โครงการพัฒนาเครือข่ายครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทกัษะชวีิตในรูปแบบ 
Active Learning 

 5,000  นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 17 
หน้า 79 

46 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ปีการศึกษา 2564 

 15,000  นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 19 
หน้า 81 

47 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 

 35,260  นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 18 
หน้า 80 

48 โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2563 

  รอจัดสรร นิเทศ ติดตามฯ โครงการ 30 
หน้า 90 

49 โครงการจัดทำแผนปฏบิัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 

129,400   นโยบายและ
แผน 

โครงการ 11 
หน้า 102 

50 โครงการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายและแผน 150,000   นโยบายและ
แผน 

โครงการ 12 
หน้า 103 

 โครงการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่
การปฏบิัต ิ  

70,000   นโยบายและ
แผน 

โครงการ 10 
หน้า 102 

51 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ  
สพป.ปทุมธาน ีเขต 1 (บริหารจัดการทั่วไป) 

1,900,000   นโยบายและ
แผน 

โครงการ 13 
หน้า 104 

52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ 
สพป.ปทุมธาน ีเขต 1 เพื่อปฏิบัติหนา้ทีใ่น 
สพป.ปทุมธาน ึเขต 1(จ้างลูกจ้างชั่วคราว) 

1,491,000   นโยบายและ
แผน 

โครงการ 14 
หน้า 105 

53 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด  
(สพป.ปทุมธาน ีเขต 1) 

262,500   อำนวยการ โครงการ 8 
หน้า 100 
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ลำดับโครงการ
หน้าเอกสาร งบ สพป.ปท.1 งบ สพฐ. งบหน่วยงานอ่ืน 

54 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพงานตามนโยบาย 
สพป.ปทุมธาน ีเขต 1 
-  โครงการ ผอ.เขต พบเพือ่นครู (13,835.-) 
- โครงการห้องเรียนยกกำลังสอง (111,000.-) 
-. โครงการปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและ 
   อาคารสถานที ่(30,000.- บาท)  
   (ร.ร.บางโพธิ์ใหม่) 
 

330,000    โครงการ 15 
หน้า 106 
 

 รวมทั้งสิ้น 7,115,240 321,990    

 
 
 

3. สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป. สพฐ. 
ผู้เรียนมีความจงรักภักดีใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.1 โครงการการจดัการศึกษาเพื่อน้อม
นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบตั ิ

60,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะชีวิตบนพืน้ฐานความเป็น
ไทย ตามศาสตร์พระราชา 

1.2 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

 รอจัดสรร กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

รวม  2  โครงการ 60,000   
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป. สพฐ. 
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

2.1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
วิชาการของนักเรียน ระดับเขตพืน้ท่ี
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 

200,000  กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

2.2 โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 

 รอจัดสรร กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

รวม  2  โครงการ 200,000   
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป. สพฐ. 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

3.1 โครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบ PISA 2022 

32,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยระดับชั้น ป.1-3 อ่านออก 
ยกช้ัน 

170,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning 

44,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.4 โครงการการจดักระบวนการเรียนรู้
ส่งเสริมสุขภาวะ และทักษะชีวิตสำหรับ
ครูผูส้อนในรูปแบบ Active Learning 

30,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน
วิทยาการคำนวณในการจัดการเรยีนการ
สอนCodingเชื่อมโยงสู่นวตักรรม 

138,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.6 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน 

140,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.7 โครงการการพัฒนากิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะสมอง Executive 
Function ในเด็กปฐมวัย 

40,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์และส่งเสรมิผู้เรยีนให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

40,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.9 โครงการพัฒนาความเขม้แข็งระบบ
การประกันคณุภาพของสถานศึกษา 

100,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.10 โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อการ
มีงานทำ “บริษัทมัธยม” 

50,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.11 โครงการการพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษาเรยีนรวม ปีการศึกษา 2564 

40,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป. สพฐ. 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

3.12 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

190,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.13 โครงการการพัฒนาคณุภาพการ
นิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
2564 

 15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.14 โครงการเสริมสร้างคณุธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา                                
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 50,000 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.15 โครงการการขับเคลื่อนหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

 18,000 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.16 โครงการการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) และการ 
ดำเนินการประเมินคณุภาพผู้เรยีน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  
(NT) 

 116,730 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.17 โครงการ การพัฒนาเครือข่ายคร ู
ต้นแบบการจดัการเรียนรู้เพศวิถีศกึษา  
และทักษะชีวิตในรูปแบบ  
Active Learning 

 5,000 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.18 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ย  
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 35,260 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.19 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 

 15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.20 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สพป.ปทมุธานี 
เขต 1 

20,000  กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.21 โครงการประเมินสมัฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี 

80,000  กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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เป้าประสงค์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป. สพฐ. 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

3.22 โครงการถอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและสรา้งความผูกพัน
ภายในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

180,000  กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.23 โครงการการสรรหาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

80,000  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3.24 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู
ผู้ช่วยด้านระเบียบ กฎหมาย วินัย ความ
เป็นคร ู

65,000  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 3.25 โครงการการส่งเสรมิการจดั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครวั 

13,000      กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 3.26 โครงการการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ครูผูร้ับผดิชอบโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน 

50,000  กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 3.27 โครงการพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศของสำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

80,000  กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 3.28 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารและการจัดการเรียนรู ้

38,000 51,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 3.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

 11,000  
 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 3.30 โครงการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 

 รอจัดสรร กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

รวม  30  โครงการ 1,620,000 316,990  
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กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป. สพฐ. 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 

4.1 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาขนาด
เล็กท่ีมีวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ในการส่งเสริม พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ DLTVและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

96,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4.2 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน โดยใช้รูปแบบสะเต็ม
ศึกษา  (STEM Education) 

58,000  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4.3 โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจำปี 2564 

 5,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

4.4 โครงการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครอง
นักเรียน 

 รอจัดสรร กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

รวม  4  โครงการ 154,000 5,000  

 
 
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป. สพฐ. 
สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ี
ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   

40,000  กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

รวม  1  โครงการ 40,000   
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป. สพฐ. 
สถานศึกษาและสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6.1 โครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบการรับจ่ายประจำวันของ
สถานศึกษา 

68,000  หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

6.2 โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลีย่น
เรียนรู้การบรหิารจดัการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มพูน
ความรู้ของบุคลากร 

22,740  กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

6.3 โครงการพัฒนาองค์การสูม่าตรฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   

30,000  กลุ่มอำนวยการ    

6.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานนำพาองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศ 

252,600  กลุ่มอำนวยการ    

6.5 โครงการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(My Office) 

45,000  กลุ่มอำนวยการ    

6.6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพสู่ 
การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

30,000  กลุ่มอำนวยการ 

6.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของเขตพื้นท่ีการศกึษากับ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

260,000  กลุ่มอำนวยการ   

 6.8 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด 262,500     กลุ่มอำนวยการ    

 6.9 โครงการเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 

 รอจัดสรร กลุ่มอำนวยการ    
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เป้าประสงค์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ สพป. สพฐ. 
สถานศึกษาและสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6.10 โครงการจัดทำแนวทาง 
การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

70,000  กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6.11 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

129,400     กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6.12 โครงการขับเคลื่อนงานด้าน
นโยบายและแผน 

150,000    กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6.13 โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

1,900,000  กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6.14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ สพป.ปทุมธาน ีเขต1  

1,491,000  กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6.15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
งานตามนโยบาย สพป.ปทุมธานี เขต 1  
- โครงการห้องเรียนยกกำลังสอง  
(111,000) 
- โครงการผอ.พบเพื่อนครู (13,835) 

330,000  กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

    

รวม  15  โครงการ 5,041,240   
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4. รายละเอียดโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษารัชกาลท่ี 10 
สู่การปฏิบัติ 
 
กิจกรรมท่ี 1  
คัดเลือกโรงเรยีน
ต้นแบบการจัดการ
เรียนรูน้้อมนำพระบรม
ราโชบายด้านการศกึษา
ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
กิจกรรมท่ี 2  
โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ส่งเสริม
ให้โรงเรยีนที่มีความ
พร้อมตามเกณฑ์เข้ารับ
การประเมนิโรงเรียน
คุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
และโรงเรยีนคุณธรรม
ระดับ 3 ดาว 

1.โรงเรียนมกีารจัด
กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรูแ้ละประกวด
ผลงานเกี่ยวกับการ
ดำเนนิงานตาม 
พระราโชบาย 
ด้านการศึกษา 
ของรชักาลที่ 10 
2.โรงเรียนดำเนิน
กิจกรรมโครงงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ที่มีแนวทางพัฒนา
มาตรฐานเดียวกนัเป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2 ดาว รอ้ยละ 
50 และเป็นโรงเรยีน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 
3 ดาว รอ้ยละ 15 
3.โรงเรียนมกีระบวน 
การส่งเสรมิให้ผู้เรยีน 
มีคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์มทีัศนคต ิ
ที่ถกูต้องตอ่บ้านเมือง  
ทำหน้าที่เป็นพลเมอืงดี 
และมีพืน้ฐานชีวิตที่
มั่นคงและมีคุณธรรม 

1.  เพื่อให้
สถานศกึษาส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนมทีัศนคตทิี ่
ถูกตอ้งต่อบ้านเมอืง 
ทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี  ส่งเสริม
ทักษะอาชีพ และมี
พื้นฐานชีวิตที่มัน่คง
และมีคุณธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนทีม่ีพรอ้ม
ตามเกณฑ์เข้ารับ 
การประเมนิโรงเรียน
คุณธรรม ระดับ 2 
ดาว และโรงเรยีน
คุณธรรมระดับ 3 
ดาว 

•เชิงผลผลิต  
1. โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 102 โรง  
มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
และประกวดผลงาน
เกีย่วกับการดำเนิน 
งานตามพระรา
โชบายด้านการศึกษา
ของรชักาลที่ 10 
2. โรงเรียนดำเนนิ
กิจกรรมโครงงาน
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ทีม่ีแนวทาง
พัฒนามาตรฐาน
เดียวกนัเป็นโรงเรยีน
คุณธรรม สพฐ.ระดับ 
2 ดาว และโรงเรยีน
คุณธรรม สพฐ.ระดับ 
3 ดาว  
•เชิงผลลัพธ์  
1. โรงเรียน 
มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มทีัศนคต ิ
ที่ถกูต้องตอ่
บ้านเมอืง ทำหน้าที่
เป็นพลเมอืงดี  และ
มีพื้นฐานชีวติที่มัน่คง
และมีคุณธรรม 
2. ผู้บริหารครแูละ
ผู้เรยีน ตระหนักรู้
และเข้าใจในการ
สร้างเครอืข่ายชมุชน 
องค์กรแห่งคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม
ชดัเจน และมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยนื 
 

60,000 พฤษภาคม –
สิงหาคม 
2564 

นางรดวีันต์  
ป่ินแกว้
เกยีรติ ์
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
 
กิจกรรมท่ี 1 
สถานศกึษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 
กิจกรรมท่ี 2 ลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรมท่ี 3 รณรงค์
ป้องกันเหล้า/บุหรี่  
กิจกรรมท่ี 4 นเิทศ 
ติดตาม ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ในสถานศกึษา 

นักเรยีนในสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
ร้อยละ 100 มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ภูมิคุ้มกนั ป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ 
ในสถานศกึษาได ้

1. เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกนัป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ 
ในสถานศกึษา 
2. เพื่อสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมอื 
ในกิจกรรมลกูเสอื
ต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
โรงเรียนในสังกัด 
และชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์
เหล้า/บุหรี่สามารถ
เป็นต้นแบบในการ
ดำเนนิการด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ในสถานศกึษา 

•เชิงผลผลิต  
1. นักเรยีนในสังกัด
สำนักงานเขพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
จำนวน 102 แห่ง  
มีภูมิคุ้มกันปัญหา 
ยาเสพติด 
2. มีเครอืข่าย
นักเรยีนแกนนำ
ลูกเสอืต้านภยั 
ยาเสพติดสร้าง
ภูมิคุ้มกนัและ 
เฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติด 
ในสถานศกึษา 
3. โรงเรียนในสังกัด 
มีการดำเนินกิจกรรม
รณรงคเ์หล้า/บุหรี่ 
และเป็นต้นแบบ 
ในการดำเนินการ
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดใน
สถานศกึษา 
•เชิงผลลัพธ์  
นักเรยีนในสงักัด
สำนักงานเขพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
มีความรู ้มีภูมิคุม้กนั
และเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด 
ในสถานศกึษา 
 

รอจดัสรร ตุลาคม 
2563 –
กันยายน 
2564 

นางสาวยุวดี  
วิวัฒนปฐพี, 
นายเสถยีร 
ประเสรฐิสังข ์ 
กลุ่มส่งเสริม
การจดัการ 
ศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 : จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 
กิจกรรมท่ี 1  
ประชุมคณะทำงานเพือ่
วางแผนการจัดงาน 
กิจกรรมท่ี 2  
ประชุมคณะกรรมการ
ตัดสิน 
กิจกรรมท่ี 3  
จัดการประกวดแข่งขนั
ระดับเขต 
กิจกรรมท่ี 4  
สรุปรายงานผล 

1.ร้อยละจำนวน
โรงเรียนที่สมัครเข้ารว่ม
การประกวดแข่งขัน 
2.ร้อยละความสำเร็จ
ของนกัเรยีนที่เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันใน
ระดับเขตพื้นที่
การศกึษาเพือ่ไป 
แข่งขนัต่อในระดับ
ภาค/ระดับชาต ิ
3.ความสามารถในการ
แข่งขนัระดับภาค/
ระดับชาติ อยู่ในลำดับ
ที่ดีขึน้ 

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรยีน
ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
วิชาการ ศิลปะ 
เทคโนโลยีการอาชีพ 
และสิ่งประดิษฐ ์
2. เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ของนกัเรยีน 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้ฝกึสอน 
3. เพื่อคัดเลือก
นักเรยีนตวัแทนไป
แข่งขนัต่อในระดับ
ภาค/ระดับชาต ิ

•เชิงผลผลิต  
1. นักเรยีนในสังกัด 
จำนวน 102 
โรงเรียน และสังกัด
อื่น ๆ ในพืน้ที่สมัคร
เข้ารว่มประกวด
แข่งขนัในระดับเขต
พื้นทีก่ารศกึษา ปี
การศกึษา 2564 
จำนวน 8,500 คน 
2. ผู้บริหาร
สถานศกึษาและครู
เข้ารว่มกจิกรรมการ
แข่งขนั  จำนวน 
1,500 คน 
•เชิงผลลัพธ์  
1. นักเรยีนมีผล
คะแนนผ่านเกณฑ์
การแข่งขนัเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันตอ่
ในระดับภาค/
ระดับชาต ิ
2. ครูผู้สอนนำ
นวัตกรรมและสื่อ
การเรยีนการสอน 
ไปปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรยีน
การสอน 
 

200,000 สิงหาคม – 
กันยายน 
2564 

นางประทิน  
เยน็ทรวง  
กลุ่มส่งเสริม
การจดั
การศกึษา 
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2 โครงการการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจำปี 
พ.ศ. 2564  
(รอบแรก ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา) 
 
กิจกรรมท่ี 1  
การสอบแข่งขันทาง
วิชาการนกัเรียน 
ระดับนานาชาติ  
(รอบแรก ระดับเขต
พื้นทีก่ารศกึษา) 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วมการ
สอบแข่งขันวิชาการ
นักเรยีน ระดับ
นานาชาต ิรอบแรก 
ระดับเขตพื้นที่
การศกึษา สอบผ่าน
ตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขนั
ในระดับประเทศต่อไป 

1. เพื่อส่งเสริม
อัจฉริยภาพนกัเรียน
ที่มีความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ควบคู่
กับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
นักเรยีน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรยีนได้พัฒนา
ความสามารถทาง
วิชาการอย่างเตม็
ตามศักยภาพ ได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
สู่เวทโีลก และเป็น
การสร้างเจตคติทีด่ี
ให้นักเรียนมีความ
สนใจในการเป็นนกั
คณิตศาสตรแ์ละ
นักวทิยาศาสตร ์
3. เพื่อใชก้ระบวน 
การแข่งขนัทาง
วิชาการ ระดับ
นานาชาต ิสร้าง
บรรยากาศทาง
วิชาการ และเป็น
สื่อกลางให้
ผู้เกีย่วขอ้งมีสว่นร่วม
พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง  และพฒันา
เนื้อหาสาระให้มี
ความทนัสมยัก้าวเท่า
ทันมาตรฐานสากล 
4. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพครู 
ผู้สอนคณติศาสตร์
และวทิยาศาสตร์
และสร้างความ
เชื่อมัน่ใน การ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางปฏิรูปการ
เรียนรู้ในทศวรรษที่
สอง 
5. เพื่อส่งเสริมให้
สถานศกึษามีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
และเป็นแหล่งเรียนรู้
ในระดับเขตพื้นที่
การศกึษา 

•เชิงผลผลิต  
นักเรยีน
ระดับประถมศึกษา 
และระดับ
มัธยมศึกษา  
จากโรงเรียนทกุ
สังกัด ในเขตพืน้ที่
ความรับผิดชอบของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
•เชิงผลลัพธ์  
นักเรยีน
ระดับประถมศึกษา 
และระดับ
มัธยมศึกษา  
จากโรงเรียนทกุ
สังกัด มกีาร
พัฒนาการเรียนรู้ใน
วิชาคณิตศาสตร์ 
และวทิยาศาสตร์ 
และส่งผลให้นกัเรียน
ที่เข้าสอบการแข่งขนั
ฯ  สามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่การ
แข่งขนัใน
ระดับประเทศตอ่ไป 

รอจดัสรร พฤศจิกายน 
2563 – 
มีนาคม  
2564 

นางสาวสมใจ  
แก้วเมตตา  
กลุ่มส่งเสริม
การจดั
การศกึษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาครูเพ่ือ
เตรียมความพร้อมใน
การสอบ PISA 2022 
กิจกรรมท่ี 1
ประชาสัมพนัธ์ 
โครงการพัฒนาครเูพื่อ
เตรยีมความพรอ้มใน
การสอบ PISA 2022 
กิจกรรมท่ี 2  
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครเูพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการสอบ 
PISA 2022 
กิจกรรมท่ี 3  
นิเทศ ติดตาม
ประเมนิผลการนิเทศ
ติดตามปฏิบัติการ
พัฒนาครเูพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการสอบ 
PISA 2022 
กิจกรรมท่ี 4 
ประเมนิผลและสรุป
โครงการ 

1. ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย ในการสร้าง
ข้อสอบแนว PISA  
ร้อยละ 80 
2. ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย ใช้ขอ้สอบ
แนว PISA ในคลัง
ข้อสอบร้อยละ 80 
3. ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย เห็น
ความสำคัญในการ
เตรยีมผู้เรยีนสูก่ารสอบ 
PISAรอ้ยละ 80 

1. เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย ในการ
สร้างขอ้สอบแนว 
PISA 
2. เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย ใช้ขอ้สอบ
แนว PISA ในคลัง
ข้อสอบ 
3. เพื่อสร้างความ
ตระหนกัให้ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย เห็น
ความสำคัญในการ
เตรยีมผู้เรยีนสูก่าร
สอบ PISA 

•เชิงผลผลิต  
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
/วิทยาศาสตร ์หรอื
ภาษาไทยของ
โรงเรียนในสังกัด   
จำนวน 120 คน 
•เชิงผลลัพธ์  
ครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ หรือ
ภาษาไทย ของ
โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 120 คน
สามารถสร้างขอ้สอบ
ได้ใช้คลังข้อสอบ 
PISA เป็นตระหนกั
และเห็นความสำคญั
ในการเตรยีมผูเ้รยีนสู่
การสอบ PISA 
 ร้อยละ 80 

32,000 มกราคม – 
กันยายน 
2564 

นางสาว 
ชุติรัตน ์
ประสงค์มณ ี
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 

2 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาไทยระดับช้ัน  
ป.1-3 อ่านออกยกชั้น 
กิจกรรมท่ี 1  
การสร้างคู่มอื
พัฒนาการอ่าน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 
กิจกรรมท่ี 2  
ส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน 
กิจกรรมท่ี 3  
นิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผล 
การดำเนนิงาน 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 จำนวน
โรงเรียนได้รับคู่มอื
พัฒนาการอ่าน
ภาษาไทย 
- ร้อยละ 100 จำนวน
โรงเรียนในสังกัดทุก
แห่งได้รับการส่งเสริม
การรักการอ่าน  
- ร้อยละ 100 จำนวน
ครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 ในโรงเรียนใน
สังกัดได้รับการส่งเสริม 
ความรู้ความเขา้ใจใน
การจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
พัฒนาทกัษะการอ่าน
ของนกัเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมนีักเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3  อ่านออกใน
ระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 
80 

1. เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้าน
การอ่านของนักเรยีน
ระดับชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 1-3 
๒.เพื่อจัดทำคู่มอื
พัฒนาทกัษะการ
อ่าน ของนักเรยีน 
ระดับชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 1-3 

•เชิงผลผลิต  
1.จัดทำคู่มอืพัฒนา
ทักษะการอ่าน
ภาษาไทยมอบให้
โรงเรียนครบ 102
โรงเรียนในสังกัด 
2. โรงเรียน 102
โรงเรียนในสังกัด
ได้รับการส่งเสรมิการ
รักการอ่าน  
๓.ครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 1-3 
ในโรงเรยีนในสงักัด
ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรยีน
การสอนภาษาไทย 
พัฒนาทกัษะการ
อ่าน ของนักเรยีน 
•เชิงผลลัพธ์  
โรงเรียนมนีักเรยีน
ระดับชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 1-3  
อ่านออกได้ในระดับ
ที่สูงขึน้ 

170,000 ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

นางสาว
ประนอม  
ศรีดี  
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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3 โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา 
ในการจัดการเรยีนรู้
เชิงรุก Active 
Learning 
 
กิจกรรมท่ี 1  
การวางแผนและ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนนิงานในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนา
ภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา 
ในการจัดการเรยีนรู ้
เชิงรกุ Active 
Learning 
กิจกรรมท่ี 2  
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาใน
การจดัการเรียนรูเ้ชิงรกุ
Active Learning 
กิจกรรมท่ี 3  
การนิเทศ ติดตาม 
เยีย่มชัน้เรียน การ
จัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ 
Active Learning 
กิจกรรมท่ี 4  
การรายงานผลการ
ดำเนนิงาน 

เชิงปริมาณ 
1 .ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา ใน
สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต1 มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก Active 
Learning 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักเรยีนของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต1 สามารถใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศสูงขึน้ 
ร้อยละ 3 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศกึษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
สามารถจัดการเรียนรู้
เชิงรกุ Active 
Learning  ในระดับ
คุณภาพดี 
2. นักเรยีนของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต1 สามารถใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสูงขึน้ 
ในระดับคุณภาพด ี

1.เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศกึษา ใน
สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธานเีขต 1  
ในการจัดการเรยีนรู้
เชิงรกุ Active 
Learning 
2.เพื่อให้นกัเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
มีทกัษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษา 
ต่างประเทศสูงขึน้ 

•เชิงผลผลิต  
ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศกึษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
โรงเรียนละ 1 คน 
รวม 102 คน 
•เชิงผลลัพธ์  
โรงเรียนในสังกัด 
1.ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศกึษาของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต1 
สามารถจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก Active 
Learning 
2. นักเรยีนของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
สามารถใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่าง 
ประเทศสูงขึ้น 

44,000 มกราคม –
กันยายน 
2564 

นางสาว 
นันทวดี  
ด้วงเพยีร   
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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4 โครงการการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ส่งเสริมสุขภาวะ และ
ทักษะชีวิตสำหรับ
ครูผู้สอนใน 
รูปแบบ Active 
Learning  
 
กิจกรรมท่ี 1  
ประชุมคณะกรรมการ
การดำเนนิงานในการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
การจดักระบวนการ
เรียนรูสุ้ขภาวะใน
รูปแบบActive 
Learning 
กิจกรรมท่ี 2  
จัดอบรมแบบออนไลน ์
ให้ความรู้ เรื่องการจัด
กระบวนการเรยีนรู้สุข
ภาวะและการจัดทำ
แผนการจดัเรียนรู้ใน
รูปแบบActive 
Learning สำหรับ
ครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 
กิจกรรมท่ี 3  
นิเทศออนไลน์ กำกับ 
ติดตามและประเมินผล
การจดัการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนทีเ่ข้ารับการ
อบรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดั
กระบวนการเรยีนรู้สุข
ภาวะในรูปแบบActive 
Learningโรงเรยีน 102 
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 
กิจกรรมท่ี 4  
การประกวดคัดเลอืกครู
ต้นแบบต้นแบบการจัด
กระบวนการเรยีนรู ้
สุขภาวะในรูปแบบ
Active Learning 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 

1. ร้อยละของนักเรยีน
มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ด ี
สามารถดำรงชีวติอย่าง
มีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
2. ร้อยละของครูมีการ
เปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน”เป็น 
“Coach”ผู้ให้
คำปรึกษาขอ้เสนอแนะ
การเรยีนรู้หรือ
ผู้อำนวยการเรยีนรู ้

1.เพื่อพัฒนาครูใน
สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต ๑ 
ให้มีความรู้ 
ความสามารถและ
ทักษะในการจัด
กระบวนการเรยีนรู้
สุขภาวะ รูปแบบ
Active Learning  
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2.  เพื่อนิเทศ กำกับ 
ติดตามและ
ประเมนิผลการ
จัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนทีเ่ข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจดักระบวนการ
เรียนรูสุ้ขภาวะใน
รูปแบบActive 
Learning 
 ในสังกัดสำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
3. เพื่อพัฒนาครู
ต้นแบบการจัด
กระบวนการเรยีนรู้
สุขภาวะในรูปแบบ
Active Learning 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 

•เชิงผลผลิต   
1. ครูกลุม่สาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา
ได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดั
กระบวนการเรยีนรู้
สุขภาวะและการ
จัดทำแผนการจัด
เรียนรู้ในรูปแบบ
Active Learning ได ้
2. นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต ๑  
ที่เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัด
กระบวนการเรยีนรู้
สุขภาวะในรูปแบบ
Active Learning 
3. ครูต้นแบบการจัด
กระบวนการเรยีนรู้
สุขภาวะในรูปแบบ
Active Learning 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
•เชิงผลลัพธ์  
เสริมสร้างคนไทย 
ให้มีสุขภาวะที่ดี มี
ความรอบรู้ด้าน 
สุขภาวะ 

30,000 เมษายน - 
กันยายน 
2564 

นางสาว
ณัฐปวีย ์ 
บรรยงศวิกุล, 
นางณัฐนันท์  
หอมชื่น และ
คณะ กลุม่
นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิ 
ผลการจัด
การศกึษา 
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5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สอน
วิทยาการคำนวณใน
การจัดการเรียน 
การสอน Coding 
เช่ือมโยงสู่นวัตกรรม 
 
กิจกรรมท่ี 1  
ประชุมครดู้วย VDO 
conference 
แนวทางการขับเคลื่อน 
coding สู่สถานศกึษา 
กิจกรรมท่ี 2  
คัดเลือกครู 10 คน  
อบรมหลกัสูตร CCT 
กิจกรรมท่ี 3 
3.1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการ 
จัดประสบการณก์าร
เรียนรูว้ิทยาการ
คำนวณ ระดับปฐมวัย 
3.2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้สอนวิชา
วิทยาการคำนวณและ 
coding สูน่วัตกรรม 
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
กิจกรรมท่ี 4  
นิเทศ ติดตาม
ประเมนิผลการนิเทศ
ติดตาม การจัดการ
เรียนรูว้ิทยาการและ
coding สูน่วัตกรรม 
กิจกรรมท่ี 5  
ประกวดผลงาน/มอบ
โล่รางวัลนวัตกรรม
ครูผู้สอนวิทยาการ
คำนวณและcoding  
สู่นวัตกรรมระดับ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
กิจกรรมท่ี 6 
ประเมนิผลและ 
สรุปโครงการ 

1. ครูผู้สอนวิชา
วิทยาการคำนวณ
จัดการเรียนการสอน
Coding เชื่อมโยงสู่
นวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธภิาพ  
ร้อยละ 80 
2. ครูผู้สอนวิชา
วิทยาการคำนวณใน
การสร้างสื่อนวัตกรรม
เพื่อจัดการเรยีนการ
สอน Coding ให้เกิด
ประสิทธภิาพ 
ร้อยละ 80 
3. ครูผู้สอนวทิยาการ
คำนวณในการใชส้ื่อที่
สร้างสื่อนวัตกรรมเพือ่
จัดการเรียนได้ 
ร้อยละ 80 

1.เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนวิชา
วิทยาการคำนวณ 
ในการจัดการเรยีน
การสอน Coding 
เชื่อมโยงสูน่วัตกรรม 
2. เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนวิชา
วิทยาการคำนวณ 
ในการสร้างสือ่
นวัตกรรมเพือ่จัดการ
เรียนการสอน
Coding ให้เกิด
ประสิทธภิาพ 
3. เพื่อนิเทศติดตาม
ครูผู้สอนวิทยาการ
คำนวณในการใชส้ื่อ
ที่สร้างสือ่นวัตกรรม
เพื่อจัดการเรยีน 

•เชิงผลผลิต  
ครูวิทยาการคำนวณ
และ coding ของ
โรงเรียนในสังกัด   
จำนวน 102 คน 
•เชิงผลลัพธ์  
ครูวิทยาการคำนวณ
และ coding ของ
โรงเรียนในสังกัด
สร้างสื่อนวัตกรรม
เพื่อจัดการเรยีนการ
สอน Coding ให้เกิด
ประสิทธภิาพ 

138,000 มกราคม – 
กันยายน 
2564 

นางสาว 
ชุติรัตน์
ประสงค์มณ ี
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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6 โครงการนิเทศบูรณา
การโดยใช้พ้ืนที ่
เป็นฐาน 
 
กิจกรรมท่ี 1 
ปฏิบัติการนเิทศ 
กิจกรรมท่ี 2  
พัฒนาทมีนเิทศ 
กิจกรรมท่ี 3  
นิเทศภายใน
สถานศกึษา 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 100  
ของโรงเรียนในสังกัด
ได้รับการนิเทศ  
2.ร้อยละ100 ของ
ศึกษานิเทศก์มีการสร้าง
และพัฒนาเครือ่งมอื
นิเทศ ติดตามผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
3.ร้อยละ 100 ของ
สถานศกึษาในสังกดั 
ทุกโรงมกีารนิเทศ
ภายในสถานศกึษา
อย่างเป็นระบบ 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนในสังกัดฯ
ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
การจดัการศึกษาตาม
ประเดน็และจุดเน้น
ตามนโยบาย/โครงการ
ต่างๆ ของสำนกังาน
คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 ได้
อย่างมีประสทิธิภาพอยู่
ในระดับคุณภาพด ี
2.ศึกษานิเทศกม์ีการ
สร้างและพฒันา
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม
ผลการพฒันาคุณภาพ 
การศกึษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 
3.ร้อยละ 100
สถานศกึษาในสังกดั 
ทุกโรงมกีารนิเทศ
ภายในสถานศกึษา
อย่างเป็นระบบ 

1.เพื่อนเิทศ ติดตาม 
กำกับและ
ประเมนิผลการจดั
การศกึษาของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
ในการยกระดับ
คุณภาพการศกึษา
และการดำเนินงาน
ตามจุดเน้นและ
นโยบายสำนกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ทุกไตรมาส  
(เริ่มไตรมาสที่ 2) 
2.เพื่อสร้าง และ
พัฒนาเครื่องมือ
นิเทศ ติดตามผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของ
สถานศกึษาในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
3. เพื่อส่งเสริมระบบ
นิเทศภายใน
สถานศกึษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ี เขต 1 

•เชิงผลผลิต 
โรงเรียนในสังกัดฯ
รวม 102 โรงเรียน 
•เชิงผลลัพธ์   
1. สถานศกึษาใน
สังกัดทกุโรงได้รับ
การนิเทศอย่างทัว่ถึง
อย่างตอ่เนื่องเป็น
ระบบและมีคณุภาพ
ครบทุกประเดน็ตาม
จุดเนน้และนโยบาย
ของสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 2. ศึกษานเิทศก์มี
การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือนิเทศ 
ติดตามผลการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
3. สถานศกึษาใน
สังกัดทกุโรงมกีาร
นิเทศภายใน
สถานศกึษาอย่างเป็น
ระบบ 

140,000 มกราคม –
กันยายน 
2564 

นางณัฐนันท์  
หอมชื่น 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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7 โครงการการพัฒนา
กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะสมอง 
Executive 
Function ในเด็ก
ปฐมวัย 
 
กิจกรรมท่ี 1  
พัฒนาครูปฐมวยั
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนากิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทกัษะ
สมองExecutive 
Function ในเด็ก
ปฐมวยั 
กิจกรรมท่ี 2  
ประเมนิโรงเรยีนที่
ขอรับตราบ้าน
นักวทิยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย  
ปีการศึกษา 2563 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของครูปฐมวยั
ได้รับการพัฒนา
กิจกรรมเพือ่ส่งเสริม
ทักษะสมองExecutive 
Function ในเด็ก
ปฐมวยั 
2.ร้อยละของเดก็
ปฐมวยัได้รับการ
พัฒนาการทกุด้าน
สมวัย 
3. ร้อยละของโรงเรียน
ที่ผ่านการประเมินรับ
ตราบ้าน
นักวทิยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาและสามารถนำ
กิจกรรมเพือ่ส่งเสริม
ทักษะสมอง 
Executive Function 
สู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
2.เด็กปฐมวยัทกุคน
ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศักราช 
2560 อย่างเตม็
ศักยภาพ 
3. โรงเรียนผ่านการ
ประเมนิรับตราบ้าน
นักวทิยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย  
 

1. เพื่อให้ครูปฐมวยัมี
ความรู้ (Knowledge) 
เกีย่วกับธรรมชาตกิาร
ทำงานของสมองหน้าที่
กำกับการคิด ความรู้สึก
และการกระทำได้
ความรู้เกีย่วกับหลักการ
ของทักษะสมอง 
Executive Function 
2. เพื่อให้ครูปฐมวยัเกิด
ความเข้าใจในสภาวะ
ของเดก็ปฐมวยัในความ
ดูแล สามารถวเิคราะห์
มองเห็นทกัษะสมองที่
เกิดขึ้นในชวีิตประจำวนั
ที่โรงเรยีน  
3. เพื่อให้ครูปฐมวยัได้
พัฒนาทัศนคติ
(Attitude)มองเห็น
โอกาสในการพัฒนา
ทักษะสมองEF ในการ
ทำกจิกรรมต่างๆกับเดก็
และสามารถชว่ยเหลือ  
ดูและพัฒนาเดก็เชิงบวก
เป็นรายบุคคลได้ดีขึ้น
และมทีัศนคตทิี่มองเดก็
ได้ชัดเจน เข้าใจ และ
ละเอยีดประณีตขึน้ 
4. เพื่อให้ครูปฐมวยัได้
พัฒนาทกัษะ(Skill)ใน
การวเิคราะห์แผน
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมด้วยตนเองมี
ทักษะในการปรับปรุง
พฤติกรรมเดก็เชิงบวก
และมทีักษะประเมิน
พฤติกรรมเดก็ด้วยความ
เข้าใจตอ่ธรรมชาติการ
ทำงานของสมองเด็ก 
5. เพื่อประเมนิโรงเรียน
ขอรับตราพระราชทาน
โครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย ปี
การศกึษา 2563 จำนวน 
31 โรง 

•เชิงผลผลิต  
โรงเรียนในสังกัดฯ
รวม 100 โรงเรียน 
1. เด็กปฐมวยัทกุคน
ได้รับการส่งเสรมิให้มี
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน 
2. ครูผู้สอนทกุคน
การพัฒนากิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทกัษะ
สมอง Executive 
Function 
3. โรงเรียนเข้ารว่ม
โครงการฯ ไดร้ับการ
ประเมนิรับตราบ้าน
นักวทิยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย  
•เชิงผลลัพธ์  
1. ครูปฐมวัยสามารถ
จัดประสบการณ์
พัฒนากจิกรรมเพือ่
ส่งเสริมทกัษะสมอง 
Executive 
Functionได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2.เด็กปฐมวยัได้รับ
การส่งเสรมิ
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
ตามหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560
อย่างเต็มศกัยภาพ 
3. โรงเรียนที่ต้อง
ขอรับตรา
พระราชทานฯ  
ผ่านการประเมิน   

40,000 มกราคม –
กันยายน 
2564 

นางณัฐนันท์  
หอมชื่น 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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8 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
และส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 
กิจกรรมท่ี 1  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตรแ์ละ
ส่งเสริมผูเ้รยีนให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมท่ี 2 
การขยายผลโรงเรียน
ต้นแบบศตวรรษที ่21 

1.ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนมีความรู้ 
เทคนิค วิธกีาร และ
กระบวนการจดัการ
เรียนรูแ้บบโครงงาน
คณิตศาสตร ์
ที่สอดคลอ้งกับทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21  
2.ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

1.เพื่อพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ให้
จัดการเรียนรูแ้บบ 
โครงงานและส่งเสรมิ
ผู้เรยีนให้มทีักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
2.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
ของนกัเรยีนโรงเรียน
ในสังกัดให้สูงขึน้ 

•เชิงผลผลิต  
ครูคณิตศาสตร์
โรงเรียนในสังกัด   
จำนวน 102 คน 
•เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ ์
 ครูคณิตศาสตร์
โรงเรียนในสังกัด 
มีความรูเ้กีย่วกับ
กระบวนการจดัการ
เรียนรูแ้บบโครงงาน
ที่สอดคลอ้งกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

40,000 มกราคม – 
กรกฎาคม 
2564 

นางกรินอร  
กันหาคำ 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 

9 โครงการพัฒนาความ
เข้มแข็งระบบการ
ประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
กิจกรรมท่ี 1  
ทบทวนการดำเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาและการ
เตรยีมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
กิจกรรมท่ี 2 
นิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการ
ดำเนนิงานประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศกึษาของ
สถานศกึษาในสังกดั 
กิจกรรมท่ี 3  
การจดัทำรายงานผล
การประเมนิตนเอง  
(Self – Assessment 
Report : SAR) 
กิจกรรมท่ี 4  
การคัดเลือก
สถานศกึษาเพื่อรับ
รางวัล IQA AWARD 
ระดับสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา 
ประจำปี 2563 
กิจกรรมที ่5 สังเคราะห์
ผลการดำเนนิงาน
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ปี
การศกึษา 2563 
 

1. ร้อยละ 80 ของ 
ผู้ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการมีความรู้
เกีย่วกับการดำเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาและการ
เตรยีมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
ระดับคุณภาพระดับดี
ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัด
ดำเนนิงานประกนั
คุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงการ
ประกนัคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2561 
อย่างเป็นระบบ ระดับ
คุณภาพระดับดีขึน้ไป 
3. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัด จัดทำ
รายงานผลการประเมนิ
ตนเองที่สะทอ้น
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษาอย่าง
แท้จริง 
4. โรงเรียนในสังกัด
ได้รับรางวัล IQA 
AWARD จำแนกตาม
ขนาด คอื ขนาดเลก็
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ 

1. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งการ
ดำเนนิงานประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
2. เพื่อสร้างความ
พร้อมรับการประเมิน
ภายนอกของ
สถานศกึษา 
3. เพื่อคัดเลือก
โรงเรียนทีม่ีระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา
เพื่อการประกนั
คุณภาพการศกึษา
ยอดเยีย่ม ให้รับ
รางวัล IQA AWARD
ประจำปี2563 ระดับ
เขตพื้นทีก่ารศกึษา 

•เชิงผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกนัคุณภาพของ
โรงเรียนในสังกัด 
โรงเรียนละ  
1 คน รวม 102 คน 
•เชิงผลลัพธ์  
โรงเรียนในสังกัด 

100,000 มกราคม - 
มีนาคม 
2564 

นางกรินอร  
กันหาคำ  
และ 
นางสุรัสวดี  
จันทรกุล 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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10 โครงการ การจัดการ
ศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
“บริษัทมัธยม” 
 
กิจกรรมท่ี 1 
โครงการเพิม่ทกัษะด้าน
อาชีพแก่นกัเรียน
ครอบครัวยากจนที่
ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศกึษาภาคบังคับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กิจกรรมท่ี 2  
อบรมจดัทำหลกัสูตร
อาชีพ Start up 
สำหรับนักเรยีนระดับ        
ชั้นม.1-3 
กิจกรรมท่ี 3  
นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
อาชีพสู่การมีงานทำ 
“บริษัทมัธยม” 
จำนวน 28 โรงเรยีน 
กิจกรรมท่ี 4  
จัดการประกวด
โรงเรียนต้นแบบที่จดั
กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
อาชีพสู่การมีงานทำ 
“บริษัทมัธยม” 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศกึษาทกุโรงจัดกิจกรรม
การศกึษาเพือ่การมีงานทำ 
“บริษัทมัธยม" 
เชิงคุณภาพ 
นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 
เลือกเรยีนต่อตามความถนัด
ของตนเองมีทัศนคตทิี่ดีต่อการ
เรียนสายอาชีพ การเรียน
ประสบความสำเร็จตรงกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จบแล้วมีงานทำ
มีรายไดเ้ลี้ยงครอบครัว 

1. เพื่อให้โรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา
จัด”กจิกรรมพฒันา
ทักษะอาชีพเพือ่การมี
งานทำ “บริษัทมธัยม” 
2. เพื่อให้นกัเรียนมี
ความรู้เลือกเรียนต่อ
สายอาชีพตามความ
ถนัดและความชอบของ
ตนเอง มทีัศนคตทิี่ดีตอ่
การเรยีนสายอาชีพ 

•เชิงผลผลิต  
1. โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา จำนวน 
28 โรงเข้าร่วมโครงการ
การจดัการศึกษาเพื่อ
การมงีานทำ“บริษัท
มัธยม” 
2. โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
อาชีพเพือ่การมีงานทำ 
“บริษัทมัธยม” 
 ร้อยละ80 
•เชิงผลลัพธ์  
นักเรยีนมีความรู้เลอืก
เรียนตอ่สายอาชีพตาม
ความถนดัและ
ความชอบของตนเอง มี
ทัศนคตทิี่ดีตอ่การเรียน
สายอาชีพ การเรียน
ประสบความสำเร็จตรง
กับความตอ้งการ 
ของตลาดแรงงาน  
จบมาแล้วมีงานทำ 

50,000 พฤษภาคม 
– สิงหาคม 

2564 
 

นางรดวีันต์  
ป่ินแกว้
เกยีรติ ์
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 

11 โครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม  
ปีการศึกษา 2564 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนนกัเรียนพิเศษ
จำนวน 3 โรง ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรวม
สำหรับนักเรยีนที่มีความ
บกพร่องทางการเรยีนรู้ 
2.โรงเรียนต้นแบบ และ
โรงเรียนแกนนำ ที่จัด
การศกึษาพิเศษเรียนรวมได้รับ
การนิเทศ ติดตามคุณภาพการ
จัดการเรียนรวม  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรยีนทีจ่ัดการ
เรียนรวมมีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะใน
การจดัการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับความพกิาร 
2. โรงเรียนตน้แบบ และ
โรงเรียนแกนนำทีจ่ัด
การศกึษาพิเศษเรียนรวมมี
คุณภาพการจัดการ 
เรียนรวมตามระบบ SEAT 

1. เพื่อพัฒนาครู
โรงเรียนต้นแบบ 
โรงเรียนแกนนำ และ
โรงเรียนเรียนรวม ให้มี
ความรู้ ความสามารถ
และทกัษะในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพเดก็
ที่มีความบกพรอ่ง
ทางการเรียนรู้ ไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมี
ประสิทธภิาพ 
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบ โรงเรียนแกน
นำ และโรงเรยีนเรยีน
รวม ให้จัดการศึกษา
พิเศษเพื่อเป็น
แบบอย่างได ้
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม
การดำเนนิงานของ
โรงเรียนจัดการเรยีน
รวมและเรียนรวมตาม
คุณภาพการจัดการ
เรียนรวม 

•เชิงผลผลิต  
1. ครูผู้สอนนกัเรียน
พิเศษจำนวน 3 โรง 
ได้รับการพัฒนา“ 
การพัฒนาการจดัการ
เรียนรวมสำหรับ
นักเรยีนที่มีความ
บกพร่องทางการ
เรียนรู”้ 
2. โรงเรียนที่มีนกัเรียน
เด็กพกิารเรยีนรวม
ได้รับการนิเทศตาม 
ตามคุณภาพการจัดการ 
เรียนรวม  
•เชิงผลลัพธ์  
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนทีจ่ัดการเรยีน
รวมได้รับการพฒันาให้
มีความรู ้ความสามารถ
และทกัษะในการ
จัดการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกับความ
พิการ 

40,000 พฤษภาคม 
– สิงหาคม 

2564  
 

นางรดวีันต์  
ป่ินแกว้
เกยีรติ ์
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานคณะกรรม 
การติดตาม ตรวจสอบ       
ประเมินผลและ นิเทศ 
(ก.ต.ป.น.) 
 
กิจกรรมท่ี 1  
การประชุม
คณะกรรมการ/
คณะอนกุรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศ
การศกึษาจัดทำ
แผนปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผล
และนเิทศการศกึษา 
กิจกรรมท่ี 2  
พัฒนาระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศ
การศกึษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจทิัล 
(Digital Technology) 
กิจกรรมท่ี 3  
การปฎิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผล
และนเิทศการศกึษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
(Digital Technology) 
กิจกรรมท่ี 4  
การจดัทำรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศ
การศกึษา 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผล และนเิทศ
การบริหารโรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
บริหารจัดการงาน 4 
ฝ่าย ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ มีค่าเฉลีย่
คุณภาพระดับ ด ีขึ้นไป 
2. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
ดำเนนิงานได้บรรลุตาม
นโยบายและจุดเนน้
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน
และสำนกังานเขตพื้นที่
การศกึษามีค่าเฉลี่ย
คุณภาพระดับ ด ีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 80 ของผูร้ับ
การนิเทศมีความพึง
พอใจต่อการการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผล และนเิทศ
การศกึษา มีค่าเฉลีย่
ระดับ ดี ขึ้นไป 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
การติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศ
การจดัการศึกษา 
โดยใช้เทคโนโลย ี
ดิจิทัล (Digital 
Technology) 
2. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนรว่มของ
คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศ
การศกึษา ใน 
การพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของ
สำนักงานเขตพื้นที
การศกึษา 
3. เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศ
การบริหารและการ
ดำเนนิการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา 
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 และ
สถานศกึษาในสังกดั 
4. เพื่อนำผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผล และ
นิเทศการศึกษามาใช้
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ 
การปฏิบัติงานและ
จัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 

•เชิงผลผลิต 
 โรงเรียน 102 
โรงเรียน ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 ได้รับ 
การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผล และนเิทศ
การศกึษา จาก
คณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผล และนเิทศ
การศกึษาของเขต
พื้นทีก่ารศกึษา 
•เชิงผลลัพธ์  
1. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 มรีะบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศ
การจดัการศึกษา โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
(Digital echnology) 
ที่มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 บริหารจัดการ
งาน 4 ฝ่าย ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  
ในภาพรวมระดับ ดี 
ขึ้นไป 
3. โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 ดำเนนิงานได้
บรรลุตามนโยบายและ
จุดเนน้ของสำนกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
และสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไป 

190,000 กุมภาพนัธ์ – 
กันยายน 
2564 

นางสาว 
อมรชัญา  
ชินศร ี
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศ
การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2564 
 
กิจกรรมท่ี 1  
การวางแผนการนเิทศ 
กิจกรรมท่ี 2 
ปฏิบัติการนเิทศ
โรงเรียนในสังกัด 
กิจกรรมท่ี 3  
การรายงานผล 
การดำเนนิงาน 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ100 ของ
โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศ  
2.ร้อยละ100 ของ
ศึกษานิเทศก์มีการสร้าง
และพัฒนาเครือ่งมอื
นิเทศ ติดตามผลการ
พัฒนาคุณภาพ 
การศกึษา 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนในสังกัดฯ
ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
การจดัการศึกษาตาม
ประเดน็และจุดเน้น
ตามนโยบาย/โครงการ
ต่างๆของสำนกังาน
คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ
อยู่ในระดับคุณภาพด ี
2.ศึกษานิเทศกม์ีการ
สร้างและพฒันา
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม
ผลการพฒันาคุณภาพ 
การศกึษาอยู่ในระดับ 
คุณภาพดี 

1.เพื่อนเิทศ ติดตาม 
กำกับและ
ประเมนิผลการจดั
การศกึษาของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
ในการยกระดับ
คุณภาพการศกึษา
และการดำเนินงาน
ตามจุดเน้นและ
นโยบายสำนกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ทุกไตรมาส  
(เริ่มไตรมาสที่ 2) 
2.เพื่อสร้าง และ
พัฒนาเครื่องมือ
นิเทศ ติดตามผล 
การพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของ
สถานศกึษาในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 

•เชิงผลผลิต 
โรงเรียนในสังกัดฯ
รวม 102 โรง 
•เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์  
1. สถานศกึษาใน
สังกัดทกุโรงได้รับ
การนิเทศอย่างทัว่ถึง
อย่างตอ่เนื่องเป็น
ระบบและมีคณุภาพ
ครบทุกประเดน็ตาม
จุดเนน้และนโยบาย
ของสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 2. ศึกษานเิทศก์มี
การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือนิเทศ 
ติดตามผลการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 

15,000 
(งบ สพฐ.) 

มกราคม –
กันยายน 
2564 

นางสาว 
นันทวดี  
ด้วงเพยีร 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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งบประมา
ณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา                                  
 (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 80 ผู้บริหาร
สถานศกึษา จำนวน 
102 โรง และครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียน
สุจริต จำนวน 102 โรง 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับการพฒันา
นวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกใน
สถานศกึษาอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้รับผิดชอบโรงเรยีน
สุจริต มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการ
พัฒนานวัตกรรมการ
ป้องกันการทจุริตเชิงรกุ
ในสถานศกึษาอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

1. เพื่อส่งเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และความตระหนักรู้
ในการป้องกนัการ
ทุจรติให้กับนกัเรียน 
ครู ผู้บริหารในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
2. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับ 
ธรรมาภิบาล 
ในสถานศกึษา 
ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
3. เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการ
ป้องกันการทจุริตเชิง
รุกของสถานศกึษา 
ในสังกัดให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

•เชิงผลผลิต  
ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 102 โรง และครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียน
สุจริต จำนวน 102 โรง 
•เชิงผลลัพธ์  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียน
สุจริต มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการพฒันา
นวัตกรรม การป้องกนั
การทุจริตเชิงรุกใน
สถานศกึษา นกัเรียนมี
พฤติกรรมทีย่ึดมัน่ความ
ซ่ือสัตย์สจุริต ตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลกัสูตร
ต้านทจุริตศกึษาอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

50,000  
(งบ สพฐ.) 

เมษายน - 
กันยายน 
2564 

นางสาว
ณัฐปวีย ์ 
บรรยงศวิกุล  
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 

15 โครงการ 
การขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา 
 
กิจกรรมท่ี 1  
การประเมนิศูนยก์าร
เรียนรูต้ามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 
กิจกรรมท่ี 2  
การประเมนิ
สถานศกึษาพอเพยีง 
กิจกรรมท่ี 3  
พัฒนาสู่เขตพอเพียง 
100% 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของครูผู้สอน
และผู้เกี่ยวขอ้ง  มี
ความรู้  ความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายผ่านการ
ประเมนิเป็น
สถานศกึษาพอเพยีง 
ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุน  และ
พัฒนาโรงเรยีนให้
น้อมนำ “ศาสตร์
พระราชา”และ 
“หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง” 
สู่การปฏิบัต ิ
2.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสถานศึกษา
พอเพยีงเป็นศนูยก์าร
เรียนรูต้ามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
3. เพื่อประเมนิ
โรงเรียนให้เป็น
สถานศกึษาพอเพยีง
ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

•เชิงผลผลิต  
-โรงเรียนในสังกัดฯรวม 
102 โรงเรยีน 
•เชิงผลลัพธ์  
1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน
และผู้เกี่ยวขอ้งมีความรู้  
ความเข้าใจ  สามารถ
ขับเคลื่อนหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในสถานศกึษา  และ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสทิธิภาพ    
2. โรงเรียนศาลาพนั ผ่าน
การประเมนิเป็นศูนย์การ
เรียนรู้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
3. โรงเรียนที่ขอรับการ
ประเมนิ ผ่านการ
ประเมนิเป็นสถานศกึษา
พอพียง ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน 12 โรง 

18,000 
(งบ สพฐ.) 

พฤษภาคม 
– สิงหาคม 
2564 

นางณัฐนันท์  
หอมชื่น   
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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16 โครงการการประเมิน
ความสามารถด้านการ
อ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 
(RT) และการ
ดำเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 
(NT) 
 
กิจกรรมท่ี 1  
การประเมนิ
ความสามารถด้านการ
อ่านของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 ปี
การศกึษา 2563 (RT) 
กิจกรรมท่ี 2  
กิจกรรมและการ
ดำเนนิงานการ
ดำเนนิการประเมิน
คุณภาพผู้เรยีน ชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 3 ปี
การศกึษา 2563 (NT) 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนในระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 
ได้รับการประเมนิ
ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนในระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที่ ๓ 
ได้รับการประเมนิ
คุณภาพผู้เรยีน  
เชิงคุณภาพ 
1. การประเมิน
ความสามารถด้านการ
อ่าน มีความถูกตอ้ง
โปร่งใส และยุตธิรรม 
และผลการประเมนิอยู่
ในระดับ ด ี
2. ประเมนิคุณภาพ
ผู้เรยีน ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ ๓  
อยู่ในระดับ ด ี

1. เพื่อให้ได้ข้อมูลผล
การประเมนิ
ความสามารถด้าน
การอ่านของนักเรยีน 
ซ่ึงเป็นตัวชี้วดัในการ
ดำเนนิงานพัฒนา
ความสามารถในการ
อ่าน ของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1  
2. เพื่อวเิคราะห์ ผล
การประเมนิเป็น
สารสนเทศ ที่
นำไปใช้วางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการอ่านออก  
ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1  
3. เพื่อกำหนดแนว
ทางการพัฒนา
ความสามารถในการ
อ่านออก ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู ้ของนกัเรียน
ในชั้นที่สูงขึน้ให้มี
ความเขม้แขง็และ
ยั่งยนื      
4. เพื่อตรวจสอบ
และประเมนิคุณภาพ
ผู้เรยีน  นกัเรยีนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 3 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง 
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551  
5. เพื่อวเิคราะห์ ผล
การประเมนิเป็น
สารสนเทศ ที่
นำไปใช้วางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของนักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาป่ีที่ 
3 ปีการศึกษา 2563 

•เชิงผลผลิต  
1. ได้รับข้อมูล  
เป็นสารสนเทศ  
การประเมนิ
ความสามารถด้าน
การอ่านนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 
สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
จำนวน 4,498 คน  
2. ได้ข้อมูล
ตรวจสอบและ
ประเมนิคุณภาพ
ผู้เรยีน  นกัเรยีนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 3 
ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
จำนวน 4,800 คน 
•เชิงผลลัพธ์  
1. ได้กำหนดแนว
ทางการพัฒนา
ความสามารถในการ
อ่านออก เพือ่
นำไปใช้วางแผน 
ปรับปรุงพัฒนา ซ่ึง
เป็นเครือ่งมอืในการ
เรียนรู ้ของนกัเรียน
ในชั้นที่สูงขึน้ให้มี
ความเขม้แขง็และ
ยั่งยนื 
2. ได้ผลวิเคราะห์ 
ผลการประเมินเป็น
สารสนเทศ ไปใช้
วางแผน ปรับปรุง
พัฒนา คุณภาพของ  
นักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 

116,730 
(งบ สพฐ.) 

กุมภาพนัธ์ - 
เมษายน 
2564 

นางสาว
ณัฐปวีย ์ 
บรรยงศวิกุล, 
นางสาวชุติ
รัตน์  
ประสงค์มณี 
และคณะ  
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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17 โครงการการพัฒนา
เครือข่ายครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษา และทักษะ
ชีวิตในรูปแบบ 
Active Learning 

1. ครูผู้สอนทกุคนที่เข้า
รับการอบรมโปรแกรม
พัฒนาครเูพศวิถีศกึษา
ออนไลน์ ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 ได้รับ
การตรวจและประเมนิ
แผนการจดัการเรียนรู้
เพศวิถีศกึษาและทักษะ
ชีวิต 
 2. สำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต ๑ มีครู
เครือข่ายครูเพศวถิี
ศึกษาและทักษะชีวิต 
และมีครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต
ด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้
รูปแบบ Active 
Learning 

1. เพื่อตรวจและ
ประเมนิแผนการ
จัดการเรียนรูเ้พศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต 
ของครูผูส้อนทีเ่ข้ารับ
การอบรมโปรแกรม
พัฒนาครเูพศวิถี
ศึกษาออนไลน์ ใน
สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
2. เพื่อนิเทศ กำกับ 
ติดตามการจัดการ
เรียนรูเ้พศวิถีศกึษา
และทกัษะชวีิตใน
รูปแบบ Active 
Learning ผู้สอนที่
เข้ารับการอบรม
โปรแกรมพฒันาครู
เพศวิถีศกึษา
ออนไลน์ ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
3. เพื่อพัฒนา
เครือข่ายครูเพศวถิี
ศึกษา และครู
ต้นแบบการจัดการ
เรียนรูเ้พศวิถีศกึษา
และทกัษะชวีิตใน
รูปแบบ Active 
Learning ประจำปี
งบประมาณ 2564 

•เชิงผลผลิต  
1. ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนทกุคนที่เข้า
รับการอบรม
โปรแกรมพฒันาครู
เพศวิถีศกึษา
ออนไลน์ ที่ได้รับการ
นิเทศ มีความรู้
เกีย่วกับการจัด
การศกึษาติดตาม
การจดัการเรียนรู้
เพศวิถีศกึษาและ
ทักษะชวีิต  ระดับ
คุณภาพ ดีขึ้นไป 
2. ร้อยละ 80 ของ
ครูเพศวิถีไดร้ับการ
พัฒนาดำเนินการ
จัดการเรียนรูเ้พศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต
ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรูรู้ปแบบ 
Active Learning  
ได้อย่างถกูตอ้ง 
ระดับคุณภาพ ดขีึ้น
ไป 
3. ร้อยละ 100  
ของครตู้นแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต
ด้วยกิจกรรมการ 
เรียนรูรู้ปแบบ 
Active Learning  
ได้อย่างถกูตอ้ง 
ระดับคุณภาพ  
ดีขึ้นไป 
•เชิงผลลัพธ์  
ครูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ได้เป็นครู
ต้นแบบเพศวถิีศึกษา 
และทกัษะชวีิต และ
สามารถจัดกจิกรรม
การเรยีนรู้รูปแบบ 
Active Learning  
ได้อย่างถกูตอ้ง  
มีคุณภาพ 

5,000 
(งบ สพฐ.) 

เมษายน - 
กันยายน 
2564 

นางสาว
ณัฐปวีย ์ 
บรรยงศวิกุล  
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

18 โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศ
ไทย ระดับ
ประถมศึกษา 
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของโรงเรยีน 
ทั้ง 6 โรงเรียน ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1  ผ่านการ
อบรมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศกึษาตอนตน้ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาปีที่  
1-3 สร้างสรรค์สื่อ 
นวัตกรรม  
ใช้เป็นเครือ่งมอืในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูแ้ก่
นักเรยีนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ   
 2. ร้อยละ 80 ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศกึษาปีที่ 1-3 
ผลิตส่ือ และนวัตกรรมได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
3. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียน ทั้ง 6 โรงเรียน 
 ที่เข้ารับการอบรมเชิง
ปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศกึษาตอนตน้ 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม
การจดักจิกรรมการเรียนรู้
ตามโครงการบ้าน
วิทยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศกึษา 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน 
ระดับ
ประถมศกึษา
ตอนตน้ โดยอบรม
เชิงปฎิบัติการตาม
แนวทางของบ้าน
วิทยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย 
ระดับ
ประถมศกึษา  
2. พัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษาระดับ
ประถมศกึษาปีที่ 
1-3 จำนวน 6 
โรงเรียน 
สร้างสรรค์สื่อ 
นวัตกรรม ใช้เป็น
เครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ก่นกัเรียน 
3. เพื่อนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมนิผลการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรูต้าม
แนวทางของบ้าน
วิทยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย 
ระดับ
ประถมศกึษา 

•เชิงผลผลิต  
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา ปทมุธาน ีเขต 1 
จำนวน 6 โรงเรียน 
ได้รับการอบรมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศกึษาตอนตน้ ตาม
แนวทางบ้านวทิยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศกึษา รอ้ยละ  100 
2. ครูผู้สอนวทิยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศกึษาปีที่ 1-3  จำนวน 
12 คน สร้างสรรค์สือ่ 
นวัตกรรม ใช้เป็นเครื่องมอืใน
การจดักจิกรรมการเรียนรูแ้ก่
นักเรยีนได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
ร้อยละ 80 
3. นิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจดักจิกรรมการ
เรียนรูต้ามแนวทางของบ้าน
วิทยาศาสตรน์้อย  
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศกึษา จำนวน 6 
โรงเรียน ครบร้อยละ 100 
•เชิงผลลัพธ์  
1. ครูผู้สอนวทิยาศาสตรร์ะดับ
ประถมศกึษาปีที่ 1-3 โรงเรยีน
ละ 2 คน จำนวน 12 คน ได้นำ 
กระบวนการการจัดกจิกรรม
การเรยีนรู้ตามแนวทางบ้าน
วิทยาศาสตรน์้อยประเทศไทย 
ระดับประถม ไปบูรณาการใน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์  ได้อย่าง มี
ประสิทธภิาพ 
2. ครูผู้สอนวทิยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศกึษาปีที่ 1-3  จำนวน 
12 คน สร้างสือ่ นวัตกรรม ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
3. นิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจดักจิกรรมการ
เรียนรูต้ามแนวทางของบ้าน
วิทยาศาสตรน์้อย  
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศกึษา จำนวน 6 
โรงเรียน ครบร้อยละ 100 

35,260 
(งบ สพฐ.) 

มีนาคม - 
สิงหาคม 
2564 

นางสาว 
อมรชัญา   
ชินศรี และ 
นางณัฐนันท์  
หอมชื่น   
กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศ
ไทย ปีการศึกษา 
2564 
 
กิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ
ทดแทนโรงเรยีน
ในโครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

เชิงปริมาณ 
1. เด็กปฐมวยัทกุคนได้รับ
การส่งเสรมิให้มี
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน  
มีทกัษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรแ์ละเจตคต ิ
ที่ดีต่อการเรยีนรู้
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
2. ครูผู้สอนทกุคน
สามารถจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวยัได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 
3.โรงเรียนเขา้ร่วม
โครงการฯทุกโรง ผ่าน
เกณฑ์การประเมนิรับตรา
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 
ประเทศไทย 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กปฐมวยัของ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯมีความพร้อม
และมีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเตม็ตามศกัยภาพ มี
ทักษะพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตรแ์ละมเีจตคติ
ที่ดีต่อการเรยีนรู้
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ระดับดีขึน้ไป 
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวยั
จัดการประสบการณ ์และ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีสำหรับเดก็
ปฐมวยัตามแนวทางบ้าน
นักวทิยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทยระดับดีขึน้ไป 
3. โรงเรียนที่เข้ารับการ
ประเมนิ มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์และไดร้ับตรา
พระราชทานบ้าน
นักวทิยาศาสตรน์้อย 
ประเทศไทย 

1.  เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยัของ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯได้รับ
การวางรากฐาน 
เตรยีมความพรอ้ม 
เรียนรูอ้ย่างมี
ความสุข สนุกกับ
กิจกรรม และมี
พัฒนาการทัง้ 4 
ด้านเตม็ตาม
ศักยภาพ มีทกัษะ
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรแ์ละ 
มีเจตคตทิี่ดีตอ่การ
เรียนรู้
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
2. เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวยัทีเ่ข้ารว่ม
โครงการฯสามารถ
จัดประสบการณ์
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ได้
ครบตามเกณฑ์
การประเมนิอย่าง
มีประสทิธิภาพ 
และมีประสิทธิผล
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิรับ 
ตราบ้าน
นักวทิยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

•เชิงผลผลิต  
1. เด็กปฐมวยัทกุคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีพฒันาการทั้ง 4 
ด้าน มทีักษะพื้นฐานทาง 
วิทยาศาสตรแ์ละเจตคตทิี่ดีต่อ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2. ครูผู้สอนทกุคนสามารถจัด
ประสบการณ์ได้ครบตามเกณฑ์
การประเมนิอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
3. โรงเรียนเข้ารว่มโครงการฯ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินรับตรา
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 
ประเทศไทย     
•เชิงผลลัพธ์  
1. เด็กปฐมวยัของโรงเรยีนที่
เข้ารว่มโครงการฯมีความพรอ้ม
และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเต็ม
ตามศักยภาพ มทีกัษะพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตร์และมีเจตคตทิี่
ดีต่อการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวยัมี
ความรู้ความเขา้ใจเทคนิคการ
สอนวทิยาศาสตร์สำหรับเดก็
ปฐมวยัในการจดัการเรียนรู้ 
และส่งเสริมประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สำหรับเด็กปฐมวยัตามแนวทาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 
ประเทศไทย 
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
มีระบบการบริหารจัดการที่
ส่งเสริมสนับสนนุในการพัฒนา
เด็กปฐมวยัอย่างถกูตอ้งและมี
ประสิทธภิาพ 

15,000 
(งบ สพฐ.) 

มกราคม 
– 
กันยายน 
2564 

นางณัฐนันท์  
หอมชื่น 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

20 โครงการพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
สพป.ปทุมธานี 
เขต 1 
 
กิจกรรมท่ี 1  
การพัฒนา
ข้าราชการคร ู
เพื่อยกระดับ
ศักยภาพองค์กร
ผ่านระบบ
Online 
กิจกรรมท่ี 2  
การจดัทำ
แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล
(Individual 
Development 
Plan : ID Plan)    
ด้วยระบบ
Online 

1. ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทีอ่บรมผ่าน
หลักสูตรการอบรม
ออนไลน ์
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเพิ่มสูงขึ้นกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละ80 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าอบรม
สามารถนำความรูท้ี่
ได้รับจาก 
อบรมไปพัฒนาและ
จัดทำหรอืออกแบบ
การจดัการเรียนการ
สอนและจัดทำ
แผนพัฒนา
รายบุคคลเพือ่พัฒนา
ตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนเองและ
ตรงตามศกัยภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
เพื่อรูเ้ท่าทันต่อโลกยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง  
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 
3. ข้าราชการครู
สามารถจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้บูรณาการ การ
ออกแบบการเรียนรู้ 
และนำไปปรับใช้ใน 
การจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของสถานศึกษา 
4. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล
เพื่อการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างตอ่เนื่องตรง
ตามศักยภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

•เชิงผลผลิต  
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่อบรมผ่าน
หลักสูตรการอบรมออนไลน์มี
ความรู้ความ 
เข้าใจในการเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อน
เข้ารับการอบรม 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าอบรม
สามารถนำความรูท้ี่ได้รับจาก
อบรมไปพัฒนา 
และจัดทำหรอืออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนและจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลเพือ่
พัฒนาตนเองไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
•เชิงผลลัพธ์  
1.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการวางแผน
พัฒนาตนเองให้ได้รับการ
พัฒนา ได้ตรง 
กับความตอ้งการ สอดคล้องกับ
ทักษะสมรรถนะและตรงตาม
ศักยภาพ ส่งผลให้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการเรยีนการสอน
และงานสนับสนนุการศึกษา
เป็นไปมีประสทิธิภาพ 
2.มีการบริหารจดัการองค์
ความรู้ พฒันาคุณภาพ
การศกึษาในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึน้ ส่งผลดีตอ่ผู้เรียนทำให้
ผู้เรยีนส่งผลให้ผู้เรยีนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็น
คนเกง่ คนด ีมีคุณภาพ 
3.ผู้ปกครอง ประชาชนและ
สังคมเกดิความเชื่อมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

20,000 มีนาคม  – 
มิถุนายน 
2564 

นางลลิลทิพย์ 
บรรยงคนันท์ 
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
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21 โครงการประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่ง
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ระยะเวลา 1 ป ี
 
กิจกรรมท่ี 1  
การประเมนิ
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่ง
รองผูอ้ำนวยการ
สถานศกึษาใน
ระยะเวลา 1ปี 
กิจกรรมท่ี 2  
การประเมนิ
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
สถานศกึษาใน
ระยะเวลา 1ปี 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1  ที่ได้รับการ
บรรจแุละแตง่ตั้งซ่ึง
ประกอบด้วย รอง
ผู้อำนวยการ
สถานศกึษาจำนวน 42 
ราย และผูอ้ำนวยการ
สถานศกึษา จำนวน  
8 ราย เมือ่ผ่านการ
ประเมนิสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ใน
ระยะเวลา 1 ปี จะเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
สมรรถนะสูง มี
ศักยภาพในการบริหาร 
งานในสถานศึกษา 
สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษา 
ส่งผลให้ผู้เรยีนได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นคนเก่ง 
คนดี มีคุณภาพ พรอ้ม
สำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

1. ดำเนนิการตามแนวทาง
กระบวนการที่สำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานกำหนดไว้ว่าเมื่อ 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
บรรจแุละแตง่ตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี จะตอ้งมี
การประเมนิสัมฤทธผิลการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี
คณะกรรมการที่ปรกึษาทำ
หน้าที่เป็นพี่เลีย้งในการ
ปฏิบัติงานและมีคณะกรรมการ
ประเมนิทำหน้าที่ประเมิน
ประเมนิสัมฤทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมอีงค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมภารกิจ
สถานศกึษา สอดคลอ้งกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร
และนโยบายของสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้า
รับการประเมิน มีความตั้งใจ มี
ความกระตอืรอืรน้ในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้  
และประสบการณ ์และมีการ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่ง เมื่อไดร้ับการ
แนะนำ การประเมนิจาก
คณะกรรมการที่ปรกึษา/ 
พี่เลี้ยง และคณะกรรมการ
ประเมนิสัมฤทธิผลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาที่ปฏิบัติงานอยู ่
3. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้บริหารทีม่ีสมรรถนะสูง  
มีศักยภาพในการบริหารงานใน
สถานศกึษา สามารถขับเคลือ่น
กระบวนการปฏิรูปการศกึษา
ของกระทรวงศึกษาธกิารไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ส่งผลตอ่เนื่องไป
ยังผู้เรียนให้ผู้เรยีนใน
สถานศกึษาได้รับการพัฒนา
เต็มตามศกัยภาพ มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการเรียนเติบโต
เป็นพลเมอืงที่มีคุณภาพ เป็น
คนเกง่ คนดีพร้อมสำหรับวถิี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

•เชิงผลผลิต  
ผู้บริหาร
สถานศกึษาใน
สังกัดสำนกังาน
เขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
ที่เข้ารับการ 
ประเมนิสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่ง
ผู้บริหาร
สถานศกึษา  
ร้อยละ 100 ผ่าน
การประเมนิ
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ใน
ระยะเวลา 1 ปี 
 มีสมรรถนะสูง มี
ศักยภาพในการ
บริหารงานใน
สถานศกึษา 
สามารถขับเคลื่อน
การปฏิบัติ
การศกึษาในระดับ
สถานศกึษาต่อไป 
•เชิงผลลัพธ์  
ผู้บริหาร
สถานศกึษาที่ผ่าน
การประเมนิการ
ประเมนิสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ใน
ระยะเวลา    
1 ปี มีสมรรถนะ
สูง มีศักยภาพใน
การบริหารงานใน
สถานศกึษา 
สามารถขับเคลื่อน
การปฏิบัติ
การศกึษาในระดับ
สถานศกึษา ส่งผล
ให้ผู้เรียนใน
สถานศกึษาเป็น
ผู้เรยีนที่มีคุณภาพ 
ได้รับการพัฒนา
ตรงตามหลกัสูตร 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

80,000 กุมภาพนัธ์ 
– กันยายน 
2565 

นางลลิลทิพย์ 
บรรยงคนันท์ 
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
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22 โครงการถอด
องค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
และสร้างความ
ผูกพันภายใน
องค์กรประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 
กิจกรรมท่ี 1  
พัฒนา
ประสิทธภิาพและ
สร้างความผกูพัน
ภายในองค์กร
ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 

1. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ
องค์ความรู้และ
สามารถถ่ายทอดให้
เพื่อนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษานำปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ
ตั้งแต่รอ้ยละ 85  
ขึ้นไป 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศกึษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ได้รับ
การพัฒนาให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัการองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานและ
สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ กระบวนการ
ทำงาน วิธกีาร
แก้ปัญหาในการทำงาน
ทำให้สามารถ
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานส่งเสรมิ
สนับสนุนการจัด
การศกึษาในศตวรรษ 
ที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศได ้
2. สร้างความผกูพนั
ภายในองค์กรให้มีความ
ยั่งยนื สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององคก์ร สร้าง
เสริมมิตรภาพ 
ความสัมพนัธ์อนัด ี
3. เพื่อกระตุ้นให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ยึดถือปฏิบัติเป็น
แบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ 
มานะอุตสาหะและมี
ประสิทธภิาพ 
4. เพื่อยกย่องเชิดชู
เกยีรติ สร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าทีร่าชการ
ด้วยความเสยีสละ  
ซ่ือสัตย์สจุริต 

•เชิงผลผลิต  
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด  
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วม
โครงการจำนวนไม่นอ้ยกว่า 
200 คน 
•เชิงผลลัพธ์  
1.ผู้เข้ารว่มโครงการได้รับ
ความรู้สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  
การปฏิบัติงานด้านการศกึษา
ให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  
2.ยกย่องเชิดชแูละสร้าง
กำลังใจให้แก่ข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

180,000 สิงหาคม 
-
กันยายน 
2564 

นางลลิลทิพย์ 
บรรยงคนันท์ 
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
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23 โครงการการสรร
หาบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา
ในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1  
การสรรหาพนักงาน
ราชการ 
กิจกรรมท่ี 2  
การสรรหาบุคลากร
วิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์
กิจกรรมท่ี 3  
การสรรหาครูวิกฤต 
กิจกรรมท่ี 4  
การสรรหาบุคลากร
ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา 

เชิงปริมาณ     
บุคลากรผูท้ำหน้าที่
สนับสนุนครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพป.ปทุมธานี  เขต  
1 จำนวน 266 คน 
เชิงคุณภาพ    
ร้อยละของจำนวน
บุคลากรอตัราจา้งที่
สรรหาเปน็ไปตาม
ความขาดและความ
ต้องการของ
หน่วยงาน 

1. เพื่อสรรหาบุคลากร
สนับสนุนการศึกษาใน
สถานศกึษาในสังกดัได้มี
คุณสมบัติตรงตามความรู้
ความสามารถในสายงาน
สนับสนุน 
2. เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศกึษาครบ
ตามความขาดแคลน
บุคลากรสายสนับสนุน
การศกึษาในสถานศึกษา  
3. เพื่อให้สถานศึกษามี
บุคลากรผูท้ำหน้าที่
สนับสนุนครูผู้สอน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่
เกีย่วขอ้งกับงานการศกึษา
เป็นไปตามความตอ้งการ
และความจำเป็นใน
สถานศกึษา ซึ่งมีส่วนทำให้
ครูผู้สอนครบทกุชัน้เรียน
และลดภาระงานคร ู

•เชิงผลผลิต     
สถานศกึษาในสังกดัทีข่าด
บุคลากรสนับสนุนครูผู้สอน 
ได้รับการสรรหาอัตราจ้าง
บุคลากรผูท้ำหน้าที่
สนับสนุนครูผู้สอน และทำ
หน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เกีย่วขอ้งกับงาน
การศกึษา  
•เชิงผลลัพธ์   
เพื่อให้ได้บุคลากรผูท้ำหน้าที่
สนับสนุนครูผู้สอน และทำ
หน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เกีย่วขอ้งกับงาน
การศกึษามีความรู้
ความสามารถ มีคณุสมบัติ
ตรงตามงานทีเ่กีย่วข้อง และ
ตรงตามความรู้
ความสามารถ และมีสว่น
พัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า
ต่อไป 

80,000 ปีงบประ-
มาณ พ.ศ. 
2564 

นางสุกญัญา 
แกล้วกล้า 
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

24 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูผู้ช่วย
ด้านระเบียบ 
กฎหมาย วินยั 
ความเป็นคร ู
กิจกรรม 
จัดประชมุครูผู้ชว่ย
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
ที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563-2564 

เชิงปริมาณ      
ครูผู้ช่วย และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับพัฒนา 
จำนวน 150 คน 
เชิงคุณภาพ      
ครูผู้ช่วย และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านการพัฒนา
ศักยภาพ รอ้ยละ 
100 

1. เพื่อสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวชิาชีพ (PLC) 
ด้านระเบียบ กฎหมาย วนิัย 
จริยธรรม ให้กับครูผู้ช่วย
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ครูผู้ช่วยและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี    
เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563-2564 ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ ด้านการ
เสริมสร้างความรู้ด้าน
ระเบียบ วินยั กฎหมาย 
คุณธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ี
ให้กับผู้เรยีนและหนว่ยงาน  
3.  ครูผู้ช่วยและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี     
เขต 1 มีพฤตกิรรมด้าน
ระเบียบ วินยัมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และเป็น
แบบอย่างที่ดีในหน่วยงาน 
สามารถนำความรูท้ี่ได้รับไป
พัฒนาการเรียนการสอน
หรือพัฒนาการทำงานใน
สถานศกึษาและหน่วยงานใน
สังกัดซ่ึงจะเสรมิสร้างผูเ้รยีน 
เพื่อนร่วมงานมวีินยั เป็น
พลเมืองดีในสังคมตอ่ไป   

•เชิงผลผลิต   
ครูผู้ช่วยและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี  
เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563-2564 
 จำนวน 150 คน 
•เชิงผลลัพธ์   
ครูผู้ช่วยและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี เขต 
1 ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563-2564 ได้รับ
ความรู้จากการเสรมิสร้าง
ศักยภาพ มีการพัฒนา
คุณภาพ ได้รับการเสริมสรา้ง
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมาย มีวนิัย คุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงจะเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรยีน 
และเพือ่นร่วมงาน 

65,000 ปีงบ 
ประมาณ 
พ.ศ. 2564 

นายบัณฑิต 
แกล้วกล้า  
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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กิจกรรม 
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25 โครงการการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 
 
กิจกรรมท่ี 1  
ประชุม
คณะกรรมการ
เพื่อเตรยีมความ
พร้อมในการ
ดำเนนิการวัด
และประเมนิผล
การเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน การ
จัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานโดย
ครอบครัว 
ปีการศึกษา 
2563 
กิจกรรมท่ี 2  
วัดและ
ประเมนิผลการ
เรียนรูข้องผูเ้รยีน 
การจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ปี
การศกึษา 2563 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
ผ่านการประเมินการ
จัดการเรียนรู้ ได้เลื่อนชั้น 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมาย
การจดัการเรียน
การสอน 
2. เพื่อให้ผู้เรียน มี
การพัฒนาจาก
การจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

•เชิงผลผลิต  
ผู้เรยีน การจัดการศกึษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 
จำนวน 41 คน 
•เชิงผลลัพธ์  
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน  
มีพัฒนาการการเรยีนรู้จากการ
จัดการเรียนการสอนของ
ครอบครัว โดยพิจารณาจาก
การวดัและประเมินผลการ
เรียนรูข้องผูเ้รยีน เพือ่นำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

13,000 มกราคม 
– 
กันยายน 
2564 

หม่อมหลวง 
สิริลักษณ ์  
สุขสวัสดิ์   
กลุ่มส่งเสริม
การจดั
การศกึษา 
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26 โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวันใน
โรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 1  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้รับผิดชอบงาน
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรยีน 

1. ร้อยละ 90 ของ
ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหาร
กลางวนัในโรงเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับโครงการ
อาหารกลางวัน และ
การใช้โปรแกรม 
Thai School 
Lunch สามารถ
จัดทำเมนอูาหารตาม
โปรแกรมดังกล่าว 
นำเมนูอาหารไป
ประกอบอาหารให้
นักเรยีนได้รับ
ประทานอย่างมี
คุณภาพและ 
ถูกสุขลกัษณะ
แก้ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการของ
นักเรยีน  
2. ร้อยละ90 ของ
เจ้าหน้าที่พัสดุหรอื
เจ้าหน้าที่การเงนิ  
มีความรู ้ความเข้าใจ
เกีย่วกับโครงการ
อาหารกลางวันใน
โรงเรียน  สามารถ
จัดทำหลกัฐานการ
เบิกจ่ายได้ถกูต้อง
ตามระเบียบ 

1. เพื่อให้ครู
ผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหาร
กลางวนั มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกีย่วกับโครงการ
อาหารกลางวัน 
และการใช้
โปรแกรม Thai 
School Lunch 
สามารถนำ
เมนอูาหารไป
ประกอบอาหารให้
นักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
อย่างมีคุณภาพ
และถกูสุขลกัษณะ 
แก้ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ 
2. เพื่อให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือเจ้าหน้าที่
การเงิน มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกีย่วกับโครงการ
อาหารกลางวันใน 
โรงเรียน สามารถ
จัดทำหลกัฐานการ
เบิกจ่ายได้ถกูต้อง
ตามระเบียบ 

•เชิงผลผลิต  
เชิงปริมาณ  
1.1 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรยีน 
จำนวน 1 คน และเจ้าหนา้ที่
พัสดุหรือเจ้าหน้าที่การเงนิ
จำนวน 1 คน (โรงเรียนละ 2 
คน) รวมทั้งสิน้ 204 คน 
เชิงคุณภาพ  
ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวนัในโรงเรียน มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
อาหารกลางวัน และการใช้
โปรแกรม Thai School 
Lunch สามารถนำเมนอูาหาร
ไปประกอบอาหารให้นกัเรยีน
ได้ รับประทานอย่างมีคณุภาพ
และถกูสุขลกัษณะแก้ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุหรอืเจ้าหน้าที่
การเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับโครงการอาหาร
กลางวนัในโรงเรียนสามารถ
จัดทำหลกัฐานการเบิกจ่ายได้
ถูกตอ้งตามระเบียบ 
•เชิงผลลัพธ์  
ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู ้
ที่ได้รับเป็นแนวทางในการ
ดำเนนิโครงการอาหารกลางวนั
ในโรงเรยีน และสามารถใช้
โปรแกรม Thai School 
Lunch จัดเมนอูาหารให้
นักเรยีนได้อย่างมีคณุภาพและ
ถูกสุขลกัษณะ 
 

50,000 เมษายน – 
มิถุนายน 
2564 

นางสาวยุวดี  
วิวัฒนปฐพี  
นางสาวสมใจ  
แก้วเมตตา  
กลุ่มส่งเสริม
การจดั
การศกึษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

27 โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
สำนักงานพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 
กิจกรรมท่ี 1  
จัดระบบขอ้มูล
สารสนเทศและการ
สื่อสาร และพัฒนา
ระบบสัญญาณ
เชื่อมโยงเครอืข่าย 
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการดำเนินงาน   
กิจกรรมท่ี 2  
รวบรวม ตรวจสอบ 
และวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อจัดทำเปน็
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี 3  
จัดระบบขอ้มูลเพือ่
จัดทำเป็นขอ้มูล
สารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส ์  

ร้อยละ 90 ของ
ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

1. เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบข้อมลูสารสนเทศ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
เข้าด้วยกนัได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาให้มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
3. เพื่อใช้ในการสืบค้น 
และเป็นฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 ให้มี
ประสิทธภิาพ 
 

•เชิงผลผลิต  
-พัฒนาระบบสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน ทนัสมยั สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
•เชิงผลลัพธ์  
-มีผลการประเมนิอยู่ใน
ระดับ ดีเยีย่ม 

80,000 มกราคม – 
มีนาคม 
2564 

นางสาว
ประไพ  
รุจิฉาย    
กลุ่มส่งเสริม
การศกึษา
ทางไกลฯ 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

28 โครงการพัฒนา
สื่อและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือ
การบริหารและ
การจัดการเรียนรู ้
 
กิจกรรมท่ี 1 
พัฒนาสื่อและ
อุปกรณ์
การศกึษาด้วย
เทคโนโลยี
การศกึษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม (DLTV) 
กิจกรรมท่ี 2  
พัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่สาร เพื่อ
การบริหารและ
การเรยีนรู ้
กิจกรรมท่ี 3  
พัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศ และ
เว็บไซต์หน่วยงาน 
กิจกรรมท่ี 4 การ
สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในไซ
เบอร์ (Cyber) 

-ร้อยละ 100 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มเีว็บไซต์
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์
-ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัดมเีว็บไซต์
ใช้ในการบริหารจดัการ 
-ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจในการใช้บรกิารของ
ผู้รับบริการ 

1. เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการเชือ่มตอ่ระบบ
สารสนเทศต่างๆของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 เข้า
ด้วยกันได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2. เพื่อพัฒนาและ
กำหนดมาตรฐานกลาง
ข้อมูล (Metadata) 
ของระบบงานสำคัญ
ต่างๆสำหรับเปน็ข้อมูล
อ้างอิงและสือ่
ความหมายของข้อมูล
และบรกิารต่างๆได้
อย่างถูกตอ้งทันตอ่
สถานการณท์ี่
เปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศจาก
ระบบงานต่างๆ ภายใน
สำนักงานให้สามารถ
สืบค้นได้ทันตอ่การใช้
งานที่มีประสทิธิภาพ 

•เชิงผลผลิต  
-พัฒนาระบบเครอืข่าย
การเรยีนรู้และเว็บไซต์
บริการแหล่งเรียนรู้
สำหรับนักเรยีน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
-พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เว็บไซต์
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา- 
ปทุมธาน ีเขต 1 
•เชิงผลลัพธ์  
-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นกัเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ได้รับ
ความรูแ้ละขอ้มูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทยีม 

38,000บาท 
งบจาก สพฐ.  

จำนวน 
51,000 บาท 

มกราคม –
มิถุนายน 
2564 

นางสาว
ประไพ    
รุจิฉาย    
กลุ่มส่งเสริม
การศกึษา
ทางไกลฯ 
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ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

29 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
รับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 
 
กิจกรรมท่ี 1  
จัดทำแผนการรับ
นักเรยีน 
กิจกรรมท่ี 2  
การสำรวจและ
จัดพิมพ์รายชือ่
เด็ก 
ที่เกิดปี พ.ศ.
2558 ที่ต้องเข้า
เรียนชัน้ ป.1 
ในปีการศกึษา 
2565 
กิจกรรมที ่3  
การรับนักเรยีน ปี
การศกึษา 2564  
กิจกรรมที ่4   
ติดตามนกัเรียน
ออกกลางคัน 

ด้านผลผลิต 
1. ข้อมูลประชากรที่อายุ
ถึงเกณฑ์การศกึษาภาค
บังคับ จำนวน  6,637 คน 
2. ข้อมูลนกัเรยีนจบชั้น 
ป.6 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 4,504 คน 
3. ข้อมูลนกัเรยีนจบชั้น 
ม.3 ปีการศกึษา 2563  
จำนวน 1,152 คน 
ด้านผลลัพธ ์
1. อัตราการเข้าเรยีนชัน้ 
ป.1  ร้อยละ 100 
2.อัตราการเข้าเรยีนชั้น 
ม.1  รอ้ยละ 100 
3. อัตราการเรยีนต่อชัน้ 
ม.4 และสายอาชีพ  ร้อย
ละ 95 

1. เพื่อให้เดก็ที่อยู่ใน
เกณฑ์การศกึษาภาค
บังคับในเขตพื้นที่
บริการไดเ้ข้าเรียนใน
สถานศกึษา 
ครบทุกคน 
2. เพื่อให้เดก็ที่จบ
การศกึษาภาคบังคับได้
เรียนตอ่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายและสาย
อาชีพเพิ่มขึ้น 
3. เพื่อให้เดก็ตกหล่น 
เด็กออกกลางคัน ได้เข้า
เรียนจนจบการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 

•เชิงผลผลิต  
1. อัตราการเข้าเรยีนของ
นักเรยีนในเขตพืน้ที่
บริการในชั้นอนุบาลปีที่ 1 
อนุบาลปีที่ 2 ชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ร้อย
ละ 100 
2. อัตราการเรยีนต่อชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และสายอาชีพ ร้อยละ 95 
3. อัตราการออกกลางคัน 
ร้อยละ 0.05 
•เชิงผลลัพธ์  
1.ประชากรวยัเรียนในเขต
พื้นที่บรกิารไดเ้ข้าเรยีน
ครบทุกคน 
2.นักเรยีนที่เรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน้ได้
ศึกษาต่อเพิ่มมากขึน้ 
3.นักเรยีนออกกลางคัน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

11,000 
(งบ สพฐ.) 

มกราคม 
– 
มิถุนายน 
2564 

นางประทิน  
เยน็ทรวง 
กลุ่มส่งเสริม
การจดั
การศกึษา 

30 โครงการจัด
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน  
(O-NET)  
 
กิจกรรมท่ี 1 
การปฏิบัติงาน
ระดับศูนย์สอบ 
กิจกรรมท่ี 2 
ดำเนนิการจัด
สอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ปีการศกึษา 
2563 
กิจกรรมท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพ
การศกึษาจาก
การใชก้ารสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขัน้
พื้นฐาน (O-NET) 
กิจกรรมท่ี 4 
ประเมนิผลและ
สรุปโครงการ 

นักเรยีนที่มีความประสงค์
สอบรับทดสอบ O-NET 
ในทกุสังกัด ในความ
รับผิดชอบของศูนย ์
สอบสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 

1. เพื่อจดัทดสอบ
ทางการการศกึษาใน
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน 
ให้กับนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2563  
ที่มีความประสงคร์ับ
ทดสอบ O-NET ทกุคน 
ทุกโรงเรียน และทุก
สังกัดทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบของศูนย์
สอบสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
2. เพื่อจดัทำ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ
สำหรับเป็นขอ้มูล
ย้อนกลับ ในการจัด
การศกึษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 และ
สถานศกึษาที่เข้ารับ
การทดสอบ O-NET 

•เชิงผลผลิต   
1. นักเรยีนที่มีความ 
ประสงค์สอบ O-NET 
ได้รับการทดสอบ 
 

รอจดัสรรงบ 
(หน่วยงาน

อื่น) 

มกราคม 
– 
กันยายน 
2564 

น.ส.ชุตริัตน ์
ประสงค์มณ ี
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กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการคัดเลือก
สถานศึกษา
ขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) 
ในการส่งเสริม 
พัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ระบบ DLTV
และการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 
 
กิจกรรมท่ี 1 
พัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนขนาด
เล็กเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 2 
พัฒนาครูผู้สอน
โรงเรียนขนาด
เล็ก เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3  
การประกวด
คัดเลือกโรงเรยีน
ที่มีผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) จาก
การจดัการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม (DLTV) 
กิจกรรมท่ี 4 
ห้องเรยีน
ออนไลน์  
Google 
Classroom 
กิจกรรมท่ี 5 
จัดทำ และนำวีดี
ทัศน์ เผยแพร่
และเก็บเป็นคลัง
สื่อการเรียนรู้
ออนไลน ์

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเลก็ ส่งผลงานเข้า
รับการคดัเลือกวธิี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
ระบบ DLTV 
2. ร้อยละของ
สถานศกึษาขนาดเลก็
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 มผีลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 
3. ร้อยละของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเลก็ ในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มี
ความพึงพอใจที่ได้รับ
การยกยอ่งเชิดชเูกยีรติ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและผู้บริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็ที่
มีวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศใน
การส่งเสรมิและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ระบบ 
DLTV  
2. สถานศกึษาขนาด
เล็กในสงักัดสำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 มผีลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 
3. ครูและผู้บริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็ 
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 มีความพึงพอใจ
ที่ได้รับการยกย่องและ
เชิดชูเกยีรต ิ

1. เพื่อให้ครแูละผู้บริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแ้ละการ
สอนโดยใชร้ะบบ DLTV
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. เพื่อกระตุ้นสถานศกึษา
ขนาดเลก็ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ี เขต 1 ให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึน้ 
3. เพื่อให้ครแูละผู้บริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็ ใน
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มีความ
พึงพอใจที่ไดร้ับการยก
ย่องและเชิดชูเกียรตทิี่มีวธิี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรูร้ายบุคคล
และการสอนโดยใชร้ะบบ 
DLTV 
4. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ครูผู้สอนคอมพวิเตอร์
สถานศกึษาในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธานเีขต 1โดยใช้
ระบบการศกึษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT  ไดอ้ย่างมี
ประสิทธภิาพ 
5. เพื่อกระตุ้นการศกึษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
สถานศกึษาในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธานเีขต 1 ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
สูงขึ้น 
6. เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ดำเนนิงานการพฒันา
คุณภาพการศกึษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

•เชิงผลผลิต  
1. ร้อยละ 80 ของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก ส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกการมีวธิีปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ระบบ DLTV
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ใน
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึน้ 
3. ร้อยละ 80 ของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก ในสังกัดสำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 มีความพึงพอใจที่
ได้รับการยกยอ่งเชิดชู
เกยีรตทิี่มีวธิีปฏิบัติที่เป็น
เลิศในการจัดการเรยีนรู้
รายบุคคลและการสอน
แบบคละชั้นโดยใช้ระบบ 
DLTV 
•เชิงผลลัพธ์  
1. ครูและผู้บริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็ที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแ้ละการ
สอนโดยใชร้ะบบ DLTV 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. สถานศกึษาขนาดเลก็
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 มผีลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
3. ครูและผู้บริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็ ใน
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มีความ
พึงพอใจที่ไดร้ับการยก
ย่องและเชิดชูเกียรตทิี่มีวธิี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้โดยใชร้ะบบ 
DLTV 

96,000 มกราคม 
– 
กันยายน 
2564 

นางสาว 
รุ่งพิรุณ  
เสลากลาง 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนา
ทักษะ
กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยใช้รูปแบบสะ
เต็มศึกษา  
(STEM 
Education) 

เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ี 
เขต 1 ได้ขับเคลือ่นการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศกึษา 
(STEM Education)  
2) ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม 
ใช้เป็นเครือ่งมอืใน 
การจดักจิกรรมการเรียนรู้
แกน่ักเรยีนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ   
3) ร้อยละ 80 มีครแูกน
นำและผลติสื่อ นวัตกรรม 
เข้ารับการประเมนิครู
ดีเด่น  
4)  ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัด ได้รับ
การนิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรม STEM 
Education 

1. เพื่อพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรูแ้นว
ตามสะเตม็ศึกษา   
(STEM 
Education)  
2. พัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สร้างสรรค์
สื่อ นวัตกรรม ใช้
เป็นเครือ่งมอืใน
การจดักจิกรรม 
การเรยีนรู้แก่
นักเรยีน 
3. เพื่อคัดเลือก
และเผยแพร่
ผลงานของครแูกน
นำ ระดับปฐมวยั 
ระดับ
ประถมศกึษาและ
ระดับมัธยมศกึษา
(ขยายโอกาส) เข้า
รับการประเมินครู
ดีเด่น 
4. เพื่อนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมนิผลการจดั
กิจกรรม STEM 
Education 
โรงเรียนในสังกัด 
102 โรงเรยีน 

•เชิงผลผลิต  
1) โรงเรยีนในสังกดัสำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา ปทมุธาน ีเขต 1 
ได้ขับเคลื่อนการจัดการเรยีนรู้
สะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ครบร้อยละ 100 
2)ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สร้างสรรค์สือ่ นวัตกรรม 
ใช้เป็นเครือ่งมอืในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู ้
แกน่ักเรยีนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ รอ้ยละ 80 
3) มีครูแกนนำและผลติสื่อ 
นวัตกรรม เข้ารับการประเมนิ
ครูดีเดน่ รอ้ยละ 80 
4) นิเทศ ตดิตามการจัด
กิจกรรม STEM Education  
เป็นโรงเรยีนในสังกัด  
102 โรงเรยีน 
•เชิงผลลัพธ์  
1) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 จัดกิจกรรม 
STEM Education ไดอ้ย่าง  
มีประสทิธิภาพ 
2) บุคลากรทางการศกึษาสร้าง
สื่อ นวัตกรรม เพือ่สร้าง
มูลค่าเพิ่มได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
3) เผยแพร่ผลงานครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทัง้ระดับ
ประถมศกึษาและระดับ
มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 

58,000 
 

มีนาคม - 
สิงหาคม 
2564 

นางสาว 
อมรชัญา   
ชินศรี และ 
นางณัฐนันท์  
หอมชื่น กลุม่
นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา 
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3 โครงการรณรงค์ 
เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมสร้างสรรค์
วันวาเลนไทน์ 
ประจำปี 2564 
 
กิจกรรมท่ี 1  
รณรงค์ เฝ้าระวัง
และส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลน
ไทน์ ประจำปี 2564 
กิจกรรมท่ี 2 
ประกวดคลิปสั้น
เรื่องการรณรงค์ เฝ้า
ระวังและส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลน
ไทน ์

นักเรยีนในสงักัด
สำนักงานเขพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
 ร้อยละ 100  
มีความปลอดภัยมแีละ
สวัสดิภาพที่ดีในช่วง
เทศกาลวันวาเลนไทน ์

1. เพื่อการรณรงค์
เฝ้าระวังและสง่เสรมิ
สร้างสรรค์วันวาเลน
ไทน์ ประจำปี 2564 
2. เพื่อสร้างสื่อสาร
รับรู้ ป้องกัน
เหตุการณ์อนัไม่
เหมาะสม ดูแล
ช่วยเหลอืคุ้มครอง 
สร้างความปลอดภัย
ให้กับนักเรยีน 

•เชิงผลผลิต  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี  
เขต 1 จำนวน 102 แห่ง 
 มีการรณรงค์เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมสร้างสรรค์วนัวาเลน
ไทน์  
•เชิงผลลัพธ์  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี เขต 
1 มีระบบดูแลชว่ยเหลือและ
คุ้มครองนักเรยีนและการ
แนะแนวที่มีประสทิธิภาพ มี
การป้องกนัเหตกุารณอ์ันไม่
เหมาะสม สร้างความ
ปลอดภัยให้กับนักเรยีน
นักศกึษา 

5,000 
(งบ สพฐ.) 

กุมภาพนัธ์ 
2564  

นางสาวยุวดี  
วิวัฒนปฐพี, 
นายเสถยีร 
ประเสรฐิ
สังข์, นางสาว
สวรรยา  
โม่มกลาง  
กลุ่มส่งเสริม
การจดั
การศกึษา 

4 โครงการดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน 
 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา
ระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีน 
กิจกรรมท่ี 2 การ
คัดกรองเดก็
นักเรยีน 
กิจกรรมท่ี 3 การ
เยีย่มบ้านนักเรยีน 
กิจกรรมท่ี 4 การให้
การชว่ยเหลือ
สนับสนุนนกัเรยีน
ด้อยโอกาสในระบบ
ดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีน 
กิจกรรมท่ี 5 การ
คัดเลือกระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรยีน 
กิจกรรมท่ี 6 
เสริมสร้างภูมิคุม้กนั
ทางสังคมพัฒนา
ทักษะชวีิต 

นักเรยีนในสงักัด
สำนักงานเขพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 รอ้ย
ละ 100 มีความ
ปลอดภัยได้รับการดูแล
ช่วยเหลอืและคุ้มครอง
อย่างเป็นระบบ 

1. เพื่อดแูลช่วยเหลอื
และคุ้มครองนักเรยีน
อย่างมีระบบ ทั่วถึง 
ทันเวลา ถกูวธิี มี
ข้อมูลและรู้จกั
นักเรยีนเป็น
รายบุคคล 
2. เพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกในการดแูล
ความปลอดภยัให้กับ
นักเรยีน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
สถานศกึษา จากภัย
พิบัติและภัยคกุคาม
ทุกรูปแบบ 
3. เพื่อให้นกัเรียนมี
ภูมิคุ้มกนัทางสังคมที่
ดี มีทกัษะชีวติ มี
แนวคิดและทัศนคติ
เชิงบวก พรอ้มรับมอื
กับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคกุคาม
รูปแบบใหม่ในทกุ
รูปแบบ   
4. เพื่อสร้างและ
พัฒนาเครือขา่ย
ความร่วมมอืในการ
ดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีนให้มีความ
เข้มแข็ง ระหว่าง
สถานศกึษา ชุมชน 
นักเรยีนและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

•เชิงผลผลิต  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี เขต 
1 จำนวน 102 แห่ง มกีาร
ดูแลช่วยเหลอืและคุม้ครอง
นักเรยีนอย่างมีระบบ 
นักเรยีนที่มีภูมิคุม้กนัทาง
สังคมที่ดี มีแนวคิดและ
ทัศนคตเิชิงบวก 
•เชิงผลลัพธ์  
นักเรยีนในสงักัดสำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี เขต 
1 มีทกัษะชีวิตที่ดีขึน้ ได้รับ
การดแูลช่วยเหลอืและ
คุ้มครองอยา่งเป็นระบบ อยู่
ในสังคมได้ด้วยความ
ปลอดภัย เป็นบุคคลทีม่ี
พฤติกรรมอันพงึประสงค ์

รอจดัสรร
งบจาก 
สพฐ 

ตุลาคม 
2563 –
กันยายน 
2564 

นางสาวยุวดี  
วิวัฒนปฐพี, 
นายเสถยีร 
ประเสรฐิ
สังข์, นางสาว
สวรรยา  
โม่มกลาง  
กลุ่มส่งเสริม
การจดั
การศกึษา 
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กลยุทธ์ที่ 5 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
 
กิจกรรมท่ี 1  
สร้างความ
ตระหนกั ความรู้ 
ความเข้าใจ 
สามารถจัด
กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะ และ
การอนรุักษ์ 
สิ่งแวดลอ้ม  
กิจกรรมท่ี 2  
จัดทำนโยบาย
สำนักงาน และ
มอบนโยบาย 
การขับเคลื่อนให้
เป็นแนวเดยีวกัน 
ให้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 102 
โรงเรียน  
กิจกรรมท่ี 3  
การนิเทศ ติดตาม 
พัฒนาโรงเรยีนใน
สังกัดเป็น
โรงเรียน
สิ่งแวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาที่
ยั่งยนื 
กิจกรรมท่ี 4  
พัฒนาสำนกังาน 
(สีเขียว) ปรับปรุง 
ภูมิทัศน ์ สะอาด
ร่มรืน่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 
ปราศจากขยะ 
มลพิษ  
กิจกรรมท่ี 5  
ประกวดคัดเลอืก
โรงเรียน
สิ่งแวดลอ้ม 
ดีเด่น ประจำปี 
2564            

- ร้อยละ 100 ของ
สถานศกึษา และ
สำนักงานจัดกิจกรรม
สร้างวินยั สร้างความ
ตระหนกั จติสำนกึ ด้าน
การผลิต และบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม
นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน และ
ชุมชน 
- ร้อยละ 100 ของ
สถานศกึษา และ
สำนักงานนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะ และส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชน
เพื่อลดปรมิาณคาร์บอนใน
โรงเรียน และชุมชน 
- ร้อยละ 100 ของ
สถานศกึษามีการ 
บูรณาการการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วม และการ
นำมาใช้ประโยชน์ และ
สอดแทรกในสาระการ
เรียนรู ้  
- ร้อยละ 100 เพื่อให้
สถานศกึษา และ
สำนักงานปรับปรุง
สถานศกึษา และ
สำนักงานสีเขียว 

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
สถานศกึษา และ
สำนักงานจัด
กิจกรรมสร้างวินยั 
สร้างความ
ตระหนกั จติสำนกึ 
ด้านการผลิต และ
บริโภคทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอ้ม
นำไปปฏิบัติใช้ที่
บ้าน และชมุชน 
2. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
สถานศกึษา และ
สำนักงานนำขยะ
มาใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพือ่ลด
ปริมาณขยะ และ
ส่งเสริมการคัด
แยกขยะในชมุชน
เพื่อลดปรมิาณ
คาร์บอนใน
โรงเรียน และ
ชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
สถานศกึษามีการ 
บูรณาการ 
การจดัการขยะ
แบบมีส่วนร่วม 
และการนำมาใช้
ประโยชน์ และ
สอดแทรกในสาระ
การเรยีนรู้   
4.เพื่อให้
สถานศกึษา และ
สำนักงานปรับปรุง
สถานศกึษา และ
สำนักงานสีเขียว 

•เชิงผลผลิต  
บุคลากร และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1  
จำนวน  102 โรงเรยีน    
•เชิงผลลัพธ์  
ร้อยละ 100  ของโรงเรียนใน
สังกัด  จัดกจิกรรม  ส่งเสริม  
สนับสนุน  การสรา้งจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดลอ้ม  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงสู่การปฏิบัติในการ
ดำเนนิชีวิต 

40,000 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

นางช่อลดา  
ทองผวิ  กลุ่ม
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา  
นางกรินอร 
กันหาคำ 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผล
การจดั
การศกึษา  
นางสาว
การะเกด  
โกสวัสดิ ์ 
กลุ่ม
อำนวยการ   
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กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการรับ
จ่ายประจำวัน
ของสถานศึกษา 
 

สถานศกึษาในสังกดั
สามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่าง
ถูกตอ้งและมี
ประสิทธภิาพ ลด
ปัญหาเรื่องการ
ร้องเรยีน เรือ่งการ
ทุจรติประพฤติมิชอบ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการรับจ่าย
ประจำวนัของ
สถานศกึษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ตรวจสอบ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกตอ้งและมี
ประสิทธภิาพ 

•เชิงผลผลิต สถานศกึษาใน
สังกัด จำนวน 102 แห่ง 
•เชิงผลลัพธ์  เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการรับจ่ายประจำวนั
ของสถานศึกษาในสังกดั มี
ความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่าง
ถูกตอ้งและมีประสทิธิภาพ 

68,000 มกราคม 
– 
มิถุนายน 
2564 

นางพิมพ์ใจ 
กองช่าง  
นายสวัสดิ์ 
สว่างอารมณ์ 
และนาง
สมใจ  สุขมณ ี

2 โครงการศึกษา 
ดูงาน 
แลกเปลีย่น
เรียนรู้การ
บริหารจัดการ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ  
สินทรัพย์  
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน
และเพ่ิมพูน
ความรู้ของ
บุคลากร 

1. จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
การบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรพัย์ 
เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ดำเนนิงานและ
เพิ่มพูนความรูข้อง
บุคลากร 
2. ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

1. ให้บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุม่บริหารงาน
การเงินและสินทรพัย์ 
สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 ได้ศึกษา
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ับ
บุคลากรต่างหน่วยงาน 
ได้รับการพัฒนาให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัการองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี และ
การพัสด ุเพือ่เพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ดำเนนิงาน 
2. เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 ได้
ศึกษาความรู้ในเรื่องภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ไทย 
3. เพื่อสร้างเสริมความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
สร้างความผกูพัน
ภายในองค์กรให้มีความ
ยั่งยนืสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององคก์ร สร้าง
เสริมมิตรภาพ
ความสัมพนัธ์อนัดี สู่
การพัฒนาการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บรกิาร 

•เชิงปริมาณ  
1. ผู้บริหาร และบุคลากรกลุม่
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 จำนวน 8  คน   
•เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มกีารบริหาร
จัดการทีม่ีประสทิธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของ
สำนักงานเขตฯ และสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
2. บุคลากรทางการศึกษา กลุม่
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มกีารพฒันา
และมีวิสยัทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานทีก่ว้างไกล 
3. บุคลากรทางการศึกษา กลุม่
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มีความรู้ใน
เรื่องภมูิปัญญาทอ้งถิ่นไทยมาก
ขึ้น 

22,740 ธันวาคม 
2563 

นางสาว
นันทนา  
แสงจันทร ์ 
กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์
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3 โครงการพัฒนา
องค์การสู่มาตรฐาน
ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1  
  
กิจกรรมท่ี 1  
ศึกษา วิเคราะห์ แนว
ทางการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ กรอบการ
ติดตาม หลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล
รวมถึงภารกิจอำนาจ
หน้าที่ของกลุ่มใน 
สพป.ปทุมธานี เขต 1 
กิจกรรมท่ี 2  
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
และ มอบหมาย
คณะทำงานรับผิดชอบ
บริหารจัดการ  
กิจกรรมท่ี 3   
รายงานผลการ
ดำเนนิงาน        

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 ของ
บุคลากร สพป. 
ปทุมธาน ีเขต 1  
มีความรู ้ มกีาร
พัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้น 
เชิงคุณภาพ 
- สำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 ผ่าน
การประเมนิคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษารอ้ยละ 90 

1. เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานกลางใน
การพัฒนาการ
บริหารและการจัด
การศกึษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา 
2. เพื่อให้สำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
สามารถบริหาร
จัดการตามภารกจิได้
มาตรฐานมี
ประสิทธภิาพเกิด
ประสิทธผิลตาม
เป้าหมาย 
ผู้รับบริการพึงพอใจ
และมกีารพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
3. เพื่อสร้างความ
ตระหนกัให้แก่
บุคลากรภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามภารกิจได้
มาตรฐานมี
ประสิทธภิาพ 

•เชิงผลผลิต  
1. บุคลากรในสงักัด 
สพป.ปทุมธานี เขต 1 
จำนวน 35 คน 
ปฏิบัติงานตามขัน้ตอน 
มีมาตรฐาน 
2. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา สามารถ
บริหารจัดการตาม
ภารกจิได้มาตรฐาน มี
ประสิทธภิาพ 
เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย 
•เชิงผลลัพธ์  
- สำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มีผล
คะแนนการประเมนิ 
มาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา อยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าปทีี่ผ่าน
มา 

30,000 มีนาคม -
กันยายน 
2564 

นางสาว
ศิริพร   
เอีย่มสำอางค์ 
กลุ่ม
อำนวยการ    

4 โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานนำพาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 
 
กิจกรรมท่ี 1  
จัดอบรมพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม 

1. เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสทิธิผล
สูงขึ้น  
2. เพื่อให้บุคลากร
สามารถนำความรูท้ี่
ได้รับไปปรับใช้ใน
การทำงานซึ่งเป็น
ผลดีต่อองค์กร 

•เชิงผลผลิต ผู้บริหาร
และบุคลากรภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
จำนวน 65 คน  
•เชิงผลลัพธ ์
ผู้บริหารและบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ
มากขึน้  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
อุดมการณเ์พื่อสว่นรวม
มากขึน้ 

252,600 พฤษภาคม 
- มิถนุายน 
2564 

นางศิริญญา   
แก้วเงินลาด  
กลุ่ม
อำนวยการ 
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5 โครงการ
สำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
(My Office) 
 
กิจกรรมท่ี 1  
ติดตั้งโปรแกรม 
My Office 
กิจกรรมท่ี 2  
พัฒนาบุคลากร
การใช้งาน
ระบบงานสาร
บรรณ My 
Office 

-ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรสังกัด สำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา 
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 สามารถใช้งาน
ระบบ My Office ได้   

1. เพื่อให้บุคลากร
สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
สามารถใช้งาน
ระบบ My Office 
ได้ 
2. เพื่อลดขั้นตอน
การรับ-ส่งหนังสอื
ราชการให้รวดเรว็
ขึ้น เพือ่เป็น
สำนักงานไร้
กระดาษและมี
ประสิทธภิาพมาก
ขึ้น 
3. ช่วยลดปริมาณ
กระดาษในการ
พิมพ์เอกสารและ
สามารถประหยัด
งบประมาณของ
ทางราชการได ้

•เชิงผลผลิต  
1. บุคลากรในสงักัดสำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 
สามารถใช้งานระบบ 
My Office ได้ 
2. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มรีะบบงาน
สารบรรณที่มีประสทิธิภาพสูง
ในการตรวจสอบ ตดิตาม 
ค้นหาหนังสือ 
3. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 สามารถลด
ปริมาณกระดาษทำให้ประหยัด 
งบประมาณของทางราชการ 
•เชิงผลลัพธ์  
บุคลากร สพป. ปทุมธานี เขต 
1 มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
การประหยัดพลังงานโดยการ
ลดใช้กระดาษ ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของภาครฐั 

45,000 มกราคม 
– 
มีนาคม 
2564 

นายบัณฑิต 
วิวัฒสวัสดิ
นนท์  
กลุ่ม
อำนวยการ 
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6 โครงการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้การ
บริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพสู่
การพัฒนา
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

1.  ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรูก้ารบริหารจัดการ
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพสู่
การพัฒนาตนเอง 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1                                                          
2.  ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผูเ้ข้ารว่ม
โครงการตั้งแต่รอ้ยละ 85 
ขึ้นไป 

1. เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษา 
สังกัดสำนกังาน
เขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
ได้ศึกษา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
กับบุคลากรตา่ง
หน่วยงาน ได้รับ
การพัฒนาให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจ
ในการจัดการ  
องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพนัธ์
หน่วยงาน การ
บริหารจัดการ
องค์กร เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพสู่
การพัฒนา 
2. เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษา 
สังกัดสำนกังาน
เขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
ได้ศึกษาความรู้ใน
เรื่องภมูิปัญญา
ท้องถิ่นไทย  
3. เพื่อสร้างเสริม
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ สร้าง
ความผูกพนั
ภายในองค์กรให้มี
ความยั่งยืน      
สร้างภาพลักษณท์ี่
ดีขององค์กร สรา้ง
เสริมมิตรภาพ
ความสัมพนัธ์อนัด ี

•เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารการศกึษา และ
บุคลากร ในสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
จำนวน  25  คน 
•เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 และ
สถานศกึษาในสังกดัมกีาร
บริหารจัดการเป็นไปในทิศทาง
แนวเดียวกนัและสอดคลอ้งกับ
นโยบายของสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
2. บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มีวสิัยทัศน์ใน
การปฏิบัติกว้างไกล  
3. บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มีความรู้ใน
เรื่องภมูิปัญญาทอ้งถิ่นไทยมาก
ขึ้น  
4. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความ
รักและความสามัคคีกันมากขึน้ 

30,000 พฤศจิกา
ยน 2563 

นางสาว
ศิริพร   
เอีย่มสำอางค์  
กลุ่ม
อำนวยการ 
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7 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของเขต
พ้ืนที่การศึกษากับ
สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 
 
กิจกรรมท่ี 1  ประชุม
คณะกรรมการ 9 ครั้ง 
ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ด้านผลผลิต    
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มี
การจดัการประชมุ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากร
สำนักงาน ได้ตาม
เป้าประสงค์  
- ผู้บริหาร
สถานศกึษา โรงเรยีน
ภาครัฐ จำนวน 150 
คน 
- บุคลากรของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
จำนวน 30 คน 
ด้านผลลัพธ ์ 
- ร้อยละ 90 
ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความเข้าใจ
นโยบายและแนวทาง
ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
- ร้อยละ 90 ลด
ขั้นตอนและลด
ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
ของภาครฐัให้
สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดี ของสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 
2.เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศกึษา ได้รับ
ทราบขอ้มูล ข่าวสาร 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
รวมทั้งนโยบาย แนว
ทางการบริหารงานของ
ราชการที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย และนำไปใช้
ในการปฏิบัตริาชการ 
ได้อย่างถกูตอ้ง รวดเร็ว 
และให้เหมาะสมกับ
สถานการณท์ี่
เปลี่ยนแปลงไป 
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
สร้างวิสยัทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศกึษา และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ให้
ทันสมยั นำไปสู่การ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกดิ
ประสิทธภิาพสูงสุดโดย
ใช้คุณธรรมนำความรู ้
4. เพื่อสร้างให้ผู้บริหาร
สถานศกึษา เป็นสว่น
หนึ่งในการยกระดับ
คุณภาพการบริหาร
จัดการของสำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 และสร้างความมี
ส่วนรว่มของผู้บริหาร
สถานศกึษา ให้เกิด
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ทัศนะ ความคิดเห็น 
และประสบการณ์ซ่ึงกัน
และกนั เพื่อนำมาใช้ใน
การปฏิบัติงานร่วมกนั
ให้เกิดประสทิธิภาพ
สูงสุด 

•เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารสถานศกึษา
ในสังกัด และบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา จำนวน 180 
คน จัดประชุม 6 ครั้ง 
ต่อปี 
•เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารสถานศกึษามี
ความเข้าใจนโยบาย 
และแนวทางการ
ดำเนนิงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
- ผู้บริหารสถานศกึษา
ได้รับทราบผลการ
ดำเนนิงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
- ผู้บริหารสถานศกึษา
ได้รับฟังความคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน 
- สำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
ยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ด ี

260,000 ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

นางสาว
การะเกด  
โกสวัสดิ ์  
กลุ่ม
อำนวยการ   



แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ส่วนที ่4 โครงการ กิจกรรม งบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี  เขต  1   |  หน้า  100 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการจ้างเหมาทำ
ความสะอาด 
 
กิจกรรม  
จ้างเหมาทำความ
สะอาด  
สพป.ปทุมธานี  
เขต 1 

เชิงปริมาณ  
- พนกังานทำความ
สะอาด จำนวน 3 
คน ดูแล รกัษา ทำ
ความสะอาดอาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 ทั้ง 
3 ชั้น และบริเวณ
รอบๆอาคาร 
เชิงคุณภาพ 
- สำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มี
สถานที่ทำงาน 
ที่เหมาะสม สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น มี
บรรยากาศการ
ทำงานที่มีความสุข 
บุคลากรทำงานมี
ประสิทธภิาพ 

เพื่อดแูลรกัษาทำความ
สะอาดอาคารสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 ทั้ง 3 ชัน้ และ
บริเวณสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งภายในภายนอกและ
รอบๆ อาคาร ให้
สะอาดเรยีบร้อย 
สวยงาม ร่มรื่นและน่า
อยู่ตลอดเวลา 

•เชิงปริมาณ 
- พนกังานทำความ
สะอาดอย่างน้อย 3 คน 
ดูแลรกัษาทำความ
สะอาดอาคารสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1   
•เชิงคุณภาพ 
- อาคารสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 มีความสะอาด 
เรียบร้อย สวยงามร่ม
รื่นนา่อยู่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่มาติดตอ่ราชการเกิด
ความพึงพอใจ   

262,500 ตุลาคม 
2563  - 
กันยายน   
2564       

นางสาวศิริพร  
เอีย่มสำอางค์   
และ 
นายชาตินนัท์ 
สามคุ้มพิมพ์  
กลุ่ม
อำนวยการ 
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9 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
กิจกรรมท่ี 1  
การสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอ่ต้าน
การทุจริตและการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์
ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชน 
- กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ ์กำหนด
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนนิงาน 
- กิจกรรมทำความดี 
เพื่อสาธารณชน (จิต
อาสา) 
กิจกรรมท่ี 2  
จัดอบรมจรยิธรรม
ขา้ราชการและความ
เกีย่วพันกับประโยชน์
ทับซ้อนและการทุจรติ 
กิจกรรมท่ี 3  
การประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนนิงานของ
หน่วยงาน 
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกำหนด
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
- ประชุมปฏิบัตกิาร
พัฒนาเว็บไซต์กลุ่ม
งานเพือ่รองรับการ
ประเมนิ ITA 
กิจกรรมท่ี 4  
การสร้างสื่อ
ประชาสัมพนัธ์แนว
สร้างสรรค ์
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร สพป. 
ปทุมธาน ีเขต 1 เข้า
ร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ ตระหนักรู้ 
และมีพฤติกรรมทีย่ึด
มั่นความซือ่สัตย์
สุจริต 
- สำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มี
ผลการประเมิน (ITA) 
ตั้งแต่รอ้ยละ 85 ขึน้
ไป 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากร สพป. 
ปทุมธาน ีเขต 1 ยดึ
มั่นในหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
ซ่ือสัตย์สจุริต 
- บุคลากร สพป. 
ปทุมธาน ีเขต 1 และ
ประชาชนทั่วไป 
ร่วมมอืกันในการ
ป้องกันการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 

1.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มุ่งมั่นเต็มความสามารถ 
มีมาตรฐานและความ
โปร่งใส 
2.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดใช้งบประมาณ
ของหนว่ยงานอย่าง
คุ้มค่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์
3.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดใช้อำนาจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและไมเ่ลือก
ปฏิบัติ 
4.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดมีความตระหนกั
ในการใชท้รพัย์สนิของ
ทางราชการ 
5.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดมีพฤติกรรมร่วม
ต้านและแก้ไขปัญหา
การทุจริต 
6.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดมีคุณภาพการ
ดำเนนิงานในการ
ให้บริการผู้มาติดต่อ 
โดยเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่
กำหนด 
7.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดมีความรูแ้ละ
ประสิทธภิาพในการ
สื่อสาร 
8.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในการปรับปรุงระบบ
การทำงาน 
9.เพื่อพัฒนาระบบการ
เปิดเผยข้อมูล 
10.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดมีความตระหนกั
ในการป้องกนัการ
ทุจรติ 

•เชิงผลผลิต  
1.บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติงานตามขัน้ตอน 
มีมาตรฐานและความ
โปร่งใส 
2.บุคลากรในสังกัดใช้
งบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
3.บุคลากรในสังกัดใช้
อำนาจในกาปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมไมเ่ลือก
ปฏิบัติ และไม่เอื้อ
ประโยชนแ์กก่ลุ่มหรอื
พวกพ้อง 
4.บุคลากรในสังกัดมี
ความตระหนกัในการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ไม่นำไปเป็น
ของส่วนตัว 
5.บุคลากรในสังกัดมี
พฤติกรรมร่วมต้านและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างจริงจงั 
6.บุคลากรในสังกัดมี
คุณภาพในการ
ดำเนนิงานในการ
ให้บริการแก่ผูม้าติดตอ่
ราชการตามขั้นตอน 
7.บุคลากรในสังกัด
เปิดเผยข้อมูลรวมถึง
ช่องทางรับคำติชม 
8.บุคลากรในสังกัดมี
การนำเทคโนโลยมีาใช้
ในการดำเนินงาน 
9.พัฒนาระบบเว็บไซต์
ของหนว่ยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 
10.บุคลากรในสังกัด
ร่วมกันป้องกนัการ
ทุจรติอย่างจริงจัง 
•เชิงผลลัพธ์  
- บุคลากร สพป. 
ปทุมธาน ีเขต 1 มี
วัฒนธรรมค่านยิมสุจริต 
มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
- สำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มีผล
คะแนนการประเมนิ 
(ITA) อยู่ในระดับที่สูง
กว่าปีที่ผ่านมา 

รอจดัสรร 
งบ สพฐ. 

มิถุนายน 
– 
กันยายน 
2564 

นายบัณฑิต 
วิวัฒสวัสด-ิ
นนท์  กลุ่ม
อำนวยการ 
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10 โครงการจัดทำแนว
ทางการขับเคลื่อน 
กลยุทธส์ู่การปฏิบัติ 
 
กิจกรรม 
ประชุมคณะทำงาน
การขับเคลื่อนกลยทุธ์
สู่การปฏิบัต ิ
กิจกรรมประชุม
คณะทำงานพิจารณา
กลั่นกรองการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่
การปฏิบัต ิ
กิจกรรมสรุปผลการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่
การปฏิบัต ิ

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรยีนทุกคนได้
เข้าถึงการศกึษาทีด่ี 
และได้รับโอกาสทาง
การศกึษาอย่างมี
คุณภาพเท่าเทยีมกัน  
2. ร้อยละ 100 ของ
ครูทกุคนได้มโีอกาส
พัฒนาตัวเองสู่ความ
เป็นครูมอือาชีพ 
3. ร้อยละ 100 ของ
ผลการประเมิน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 อยู่ในระดับดี
เยีย่ม 

เพื่อขับเคลือ่นการ
พัฒนาด้านหอ้งเรียน 
สถานศกึษา และ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาให้มีความ
เป็นเลิศ (ยกกำลัง
สอง) 

•เชิงผลผลิต  
1. พัฒนาผูเ้รยีนให้มีคุณภาพ มี
ทักษะ และสมรรถนะสำคัญใน
ศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นครูมอื
อาชีพ  
3. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา ให้มีการบริหาร
จัดการทีเ่ป็นระบบ มีการ
วางแผนกลยุทธ์เพือ่นำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ มีระบบการ
ตรวจสอบ การประเมนิผล 
และการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง  
•เชิงผลลัพธ์  
1. ผู้เรยีนมีห้องเรียนที่มี
คุณภาพ  
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาการเป็น
ครูมืออาชีพ 
3. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา มกีารบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบทกุด้าน 

70,000 ธันวาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

นางพรทิพย ์ 
ศีตะโกเศศ  
นางสาว 
ปนิตา เชก็  
นางสาว
อลิษา   
ลบเลิศ  
กลุ่มนโยบาย
และแผน   

11 โครงการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
- ประชุม
คณะกรรมการและ 
ผู้มีส่วนร่วมระดับเขต
พื้นทีก่ารศกึษาและ
ระดับเครือข่าย
สถานศกึษา 
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
- ประชุมพจิารณา 
ร่างแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- จัดทำเล่มเอกสาร
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- ติดตาม รายงานผล
การดำเนนิงาน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
- สรุปผลโครงการ 

เชิงปริมาณ 
- การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สำเร็จ
ตามเป้าหมาย 
- ผู้รับผิดชอบ
โครงการทกุโครงการ
รายงานการ
ดำเนนิงานตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 
เชิงคุณภาพ 
- โครงการ/กจิกรรม
ที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
การประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1   
มีความสอดคล้องกับ
นโยบาย และ
สามารถแก้ปัญหา
การศกึษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

1. เพื่อวเิคราะห์ผล
การบริหารจัด
การศกึษาเชิง
คุณภาพ และเชิง
ปริมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ  
2564 
2. เพื่อกำหนด
แนวทางและ
เป้าหมายการบริหาร
จัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
3 เพื่อวางแผนระบบ
ติดตาม ประเมนิผล 
และสร้างขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  เพือ่
นำมาพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธภิาพ และ
บรรลุเป้าหมายทีว่าง
ไว้ 

•เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา สพป. 
ปทุมธาน ีเขต ๑ จำนวน 4 คน 
ประธานกลุ่มเครอืข่าย 10 
กลุ่มเครือข่ายจำนวน 10 คน 
ผู้อำนวยการกลุ่มจำนวน  
10 คน ศึกษานเิทศก์ และ
ผู้เกีย่วขอ้ง จำนวน 21 คน 
รวม จำนวน 45 คน 
•เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มแีผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เป็นเครือ่งมอืใน
การบริหารจัดการศกึษาได้
สอดคล้องกับความต้องการ
และนโยบายทีก่ำหนด และ
พัฒนาการศึกษาตามเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ 
2. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มรีะบบการ
ติดตาม ประเมนิผล และสร้าง
ขวัญกำลังใจที่มีประสิทธิภาพ 

129,400 พฤศจิกาย
น  2563  
– กันยายน  
2564 

นางพรทิพย ์ 
ศีตะโกเศศ   
นางสาว 
ปนิตา  เชก็   
นางสาว
อลิษา   
ลบเลิศ  
กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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12 โครงการขับเคลื่อน
งานด้านนโยบายและ
แผน 
 
กิจกรรมท่ี 1   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจดัทำคำขอจดัตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 
กิจกรรมท่ี 2  
พัฒนาบุคลากรกลุม่
นโยบายและแผนสพป.
ปทุมธาน ีเขต 1 สู่
ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมท่ี 3  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เขียนโครงการ และ
การรายงานโครงการที่
สอดคล้องยทุธศาสตร์
ชาติ บุคลากร สพป. 
ปทุมธาน ีเขต 1 
กิจกรรมท่ี 4   
ประชุมสรุปผลการ
ดำเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
2564   

1. ร้อยละ 90 ของ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ 
และมทีักษะ 
ในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ เป็นที่
ยอมรับเกิดความพึง
พอใจของประชาชน 
ผู้ปกครอง และ
นักเรยีน  
2. ผลการประเมิน
การดำเนนิงานตาม
มาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา 
อยู่ในระดับดเียีย่ม 

1. เพื่อพัฒนาคร ูให้มี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัทำคำขอจดัตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์  ค่าทีด่ิน
และสิ่งก่อสร้าง ของ
โรงเรียน ได้ถกูต้องตาม
ความจำเปน็และขาด
แคลน  
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร 
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน  
สามารถเขยีนโครงการ
และรายงานโครงการที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ มี
กรอบความคิดในการ
ทำงานเพื่อให้บรกิาร
ประชาชน ผู้ปกครอง มี
จิตบริการ สามารถ
บูรณาการการทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
3.  เพื่อสรุปผลการ
ดำเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 
เป็นขอ้มูลในการพฒันา
คุณภาพการศกึษา 
ในปีต่อไป 

•เชิงผลผลิต  
1. ครู ผู้รับผิดชอบการ
จัดทำคำขอจดัตั้ง
งบประมาณ โรงเรียน
ละ 1 คน จำนวน 102  
คน 
2.บุคลากร สพป. 
ปทุมธาน ีเขต 1  
จำนวน  50  คน  
3.ผู้บริหารการศึกษา 
ประธานกลุ่มเครอืข่าย
ส่งเสริมประสทิธิภาพ
การจดัการศึกษาทุก
กลุ่ม ผูอ้ำนวยการกลุ่ม  
และผู้เกี่ยวขอ้ง  
จำนวน  35  คน   
•เชิงผลลัพธ์  
1. ครู ผู้เข้ารับการ
พัฒนาสามารจัดทำคำ
ขอจัดตั้งงบประมาณ
ของโรงเรียนได้อย่าง
ถูกตอ้ง  
2. บุคลากร สพป. 
ปทุมธาน ีเขต 1   
ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถให้มี
สมรรถนะ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ดำเนินงาน
ผ่านแผนงานโครงการที่
สอดคล้องยทุธศาสตร์
ชาติ  ปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ มีจติบรกิาร   
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม  
3. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 นำผล
การดำเนนิงานไป
พัฒนาการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

150,000 เมษายน 
– 
กันยายน  
2564 

นางพรทิพย ์  
ศีตะโกเศศ   
นางสาวปนิตา  
เช็ก    
นางสาวอลิษา  
ลบเลิศ 
กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ส่วนที ่4 โครงการ กิจกรรม งบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี  เขต  1   |  หน้า  104 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 
 
กิจกรรมท่ี 1 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา 

1. คะแนนเฉลี่ยของ
สำนักงานเขตพื้นที่
สามารถผ่านการ
ประเมนิคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา 
2. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการศกึษา
ของสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา 
3. บุคลากรของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
จำนวน  67  คน 
สามารถบริหาร
จัดการอย่างมี
คุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา 

1. เพื่อให้สำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด 
2. เพื่อให้สำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 สามารถ
ดำเนนิงานสนอง
นโยบายของสำนกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐานได้
ครบถ้วนตาม
ยุทธศาสตร ์
3. เพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัด ไดร้ับการ
สนับสนุนและบรกิาร
ทางการศึกษาไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมี
ประสิทธภิาพ 

•เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ี เขต  1 
จำนวน 64  คน 
สามารถดำเนนิงาน
สนองนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา และ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ได้ครบถ้วนตาม
ยุทธศาสตร ์
2. สถานศกึษาในสังกัด  
จำนวน  102  โรงเรียน 
สามารถดำเนนิงาน
สนองนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา และ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐานได้
ครบถ้วน  
•เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ี เขต 1 
สามารถบริหารจัดการ
การใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณและการ
เบิกจ่ายได้ตาม
วัตถุประสงคแ์ละเกิด
ประโยชน์ตอ่ทาง
ราชการสูงสุด 
2. บุคลากรในสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ี เขต 1 
สามารถดำเนนิงาน
สนองนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาและ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน
ครบถ้วนทกุยทุธศาสตร ์
3. โรงเรียนสามารถ
ดำเนนิงานสนอง
นโยบายของสำนกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐานได้
ครบถ้วนทกุยทุธศาสตร ์

1,900,000 ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2564 

นางสาวประไพ 
รุจิฉาย 
กลุ่มนโยบาย
และแผน   
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14 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ สพป. 
ปทุมธานี เขต 1 

เชิงปริมาณ 
จ้างบุคลากร
ปฏิบัติงาน 
กลุ่มต่าง ๆ  
จำนวน  9 อัตรา   
ดังนี ้
1. กลุ่มอำนวยการ 
จำนวน 4 อตัรา 
2. กลุ่มบริหารงาน
บุคคล จำนวน 1 
อัตรา 
3. กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรพัย์
จำนวน  2  อัตรา 
4. กลุ่มส่งเสรมิ
การศกึษาทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร จำนวน 1  
อัตรา 
5. กลุ่มกฎหมายและ
คดี จำนวน 1 อัตรา 
เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มี
ผลการปฏิบัติงาน 
และผลการ
ดำเนนิงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล 

เพื่อเพิม่ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
อำนวยการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริม
การจดัการศึกษา และ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศกึษา ในสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี  
เขต 1 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพเกิด
ประโยชน์ตอ่ทาง
ราชการ 

•เชิงปริมาณ 
จ้างบุคลากรปฏิบัติงาน
ในกลุ่มตา่ง ๆ  
จำนวน 9 อตัรา ดังนี ้
1. กลุ่มกฎหมายและ
คดี  จำนวน 1 อัตรา 
2. กลุ่มอำนวยการ
จำนวน  4 อัตรา  
3. กลุ่มบริหารงาน
บุคคล จำนวน 1  อัตรา 
4. กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรพัย์
จำนวน  2  อัตรา  
5. กลุ่มส่งเสรมิ
การศกึษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร จำนวน 
1 อัตรา  
•เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 มีผล
ปฏิบัติงานและผลการ
ดำเนนิงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายไดท้ันตาม
กำหนดเวลา  และ
ผู้รับบริการทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ 

1,491,000 ตุลาคม  
2563 – 
กันยายน 
2564 

นางสาวประไพ    
รุจิฉาย   
กลุ่มส่งเสริม
การศกึษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสือ่สาร 
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15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
งานตามนโยบาย 
สพป.ปทุมธานี เขต 1   

จำนวนโครงการ 
กิจกรรม ที่
ดำเนนิการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย   

1. เพื่อให้สำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1  สามารถดำเนิน
กิจกรรม / โครงการ
ตามนโยบายเร่งดว่น
บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
การศกึษาอย่างมี
ประสิทธภิาพ  
2. เพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัด ไดร้ับการ
สนับสนุน และการ
บริการทางการศกึษา 
ได้อย่างรวดเร็ว  
ถูกตอ้ง และมี
ประสิทธภิาพ 

•เชิงปริมาณ 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา จัดทำ
โครงการ / กจิกรรม 
ตามนโยบายเร่งดว่น 
ในปีงบประมาณ 2564 
ครบตามนโยบายของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน
ครบถ้วน  
•เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา ดำเนิน
โครงการ กิจกรรม ตาม
นโยบายเร่งด่วนใน
ปีงบประมาณ 2564  
อย่างมีประสทิธิภาพ  
คุ้มค่า บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์   

330,000 มกราคม  
–
กันยายน 
2564 

นางพรทิพย ์
ศีตะโกเศศ 
นางสาวปนิตา  
เช็ก นางสาว
อลิษา ลบเลิศ
  

15.1 โครงการผอ.เขต พบ
เพ่ือนครู 
(13,835 ) 
 
กิจกรรมท่ี 1  
ประชุมวางแผนการ
ดำเนนิงานการดำเนนิ 
กิจกรรมท่ี 2  
ประชุมผอ.เขตพบ
เพื่อนครู เพือ่ชีแ้จง
นโยบาย 
ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 เข้า
ร่วมประชุมผอ. พบ
เพื่อนคร ู
1 ร้อยละของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 เข้า
ร่วมประชุมผอ. พบ
เพื่อนคร ู

1. เพื่อมอบนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาแก่ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับการดำเนนิงาน
ตามนโยบายห้องเรียน
ยกกำลังสอง 
3. เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้
เป็นแนวใน 
การพัฒนา
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

•เชิงปริมาณ 
1.  ผู้บริหาร
สถานศกึษาทกุคนใน
สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 เข้า 
ร่วมโครงการ ผอ.เขต 
พบเพื่อนคร ู
2.  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา 
ปทุมธาน ีเขต 1 ผอ.
เขต พบเพือ่นคร ู
 

 ตุลาคม 
2563  - 
กันยายน 
2564 

นางสาว 
อมรชัญา  
ชินศรี และ
คณะ  
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผลการ
จัดการศึกษา 
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15.1  เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร
สถานศกึษาในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
ได้รับทราบนโยบาย
ในการพฒันา
คุณภาพการศกึษา
และมแีนวทางในการ
บริหารและการจัด
การศกึษาของ
สถานศกึษา ได้อย่าง
มีประสทิธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัดสำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธาน ีเขต 1 
เข้าใจนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาและ
สามารถดำเนนิงาน
ตามนโยบาย
ห้องเรยีนยกกำลัง
สองได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ส่งผล
ต่อการจัดการศกึษา
สู่อนาคตเด็ก อนาคต
ชาติที่ดีตอ่ไป 

 •เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี 
เขต 1 ได้รับทราบ
นโยบายในการพฒันา
คุณภาพการศกึษาและ
มีแนวทางในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1  
ทราบนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาและสามารถ
ดำเนนิงานตามนโยบาย
ห้องเรยีนยกกำลังสอง
ได้ 
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15.2 โครงการห้องเรียน 
ยกกำลังสอง 
(111,000 ) 
 
กิจกรรมท่ี 1 การ
พัฒนาห้องเรยีนยก
กำลังสอง 
กิจกรรมท่ี 2
ประชาสัมพนัธ์
หลักเกณฑ์การพัฒนา
ห้องเรยีนยกกำลังสอง  
สมัครเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมท่ี 3 ประชมุ
คณะกรรมการการ
ประเมนิฯ 
กิจกรรมท่ี 4 ประเมิน
ห้องเรยีนยกกำลังสอง
ระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 1 
กิจกรรมท่ี 5 ประเมิน
ห้องเรยีนคณุภาพ
ระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 2 
เฉพาะผูท้ี่ผ่านเกณฑ์
การประเมนิ ระดับดี
ขึ้นไปในการประเมิน
ระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 1  
กิจกรรมท่ี 6 ประกาศ
ผลการประเมิน
ห้องเรยีนคณุภาพ
ระดับเขตพื้นที ่
กิจกรรมท่ี 7 มอบ
เกยีรติบัตร/โลร่างวัล
ห้องเรยีนคณุภาพ
ระดับเขตพื้นที ่
กิจกรรมท่ี 8 การ
ประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะห์ สรุปผลการ
ประเมนิฯ 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องเรยีนของ
โรงเรียนในสังกัดได้
เข้ารว่มโครงการ
ห้องเรยีนยกกำลัง
สอง 
2. ห้องเรยีนของ
โรงเรียนในสังกัด
ได้รับการประเมนิ
ห้องเรยีนยกกำลัง
สอง 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความ
เข้มแข็งในการจัด
ห้องเรยีนยกกำลัง
สอง 
2. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีการ
พัฒนานวัตกรรมใน
การจดัการเรียนการ
สอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็น
สำคัญ และมีการ
พัฒนาตนเองเป็นครู
มืออาชีพ 
3. ห้องเรยีนของ
ครูผู้สอนทีเ่ข้ารว่ม
กิจกรรมการพัฒนา
ห้องเรยีนยกกำลัง
สองผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิห้องเรยีน
คุณภาพระดับด ี
ขึ้นไป 

1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดหอ้งเรียน 
มีความเข้มแข็งในการ
จัดการศึกษา  
2. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษามีการ
สอน พฒันาผลงาน 
นวัตกรรมในระดับ
ห้องเรยีน 
3. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณภาพแก่ผูเ้รยีนเก่ง ดี 
และมีความสุข 

•เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของห้องเรยีน
ของโรงเรียนในสังกัดได้
เข้ารว่มโครงการ
ห้องเรยีนยกกำลังสอง 
2.ร้อยละของห้องเรยีน
ของโรงเรียนในสังกัด
ได้รับการประเมนิ
ห้องเรยีนยกกำลังสอง 
•เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู ้ความเข้าใจ
และมีความเขม้แข็งใน
การจดัห้องเรยีนยก
กำลังสอง 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการ
พัฒนานวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นสำคัญ 
และมกีารพัฒนาตนเอง
เป็นครูมอือาชีพ 

 พฤศจิกายน 
2563 – 
พฤษภาคม 
2564 

นางสาว 
อมรชัญา  
ชินศรี และ
คณะ   
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมนิผลการ
จัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบ

ผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จึงได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จ และกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการ
ดำเนินงานด้านผู้เรียน ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 

  

   1. กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 

          1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการดังนี้  
              1.1 งบประมาณตามความจำเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1  
              1.2 งบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

   2. ปัจจัยความสำเร็จ 

 1. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยต้อง
มีส่วนร่วมในการระดมความคิด พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
จุดเน้นที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. มีการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงจัง มีการ
กำกับ ติดตาม และนิเทศอย่างต่อเนื่อง  
 3. ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทำงานแบบบูรณาการในทุกระดับ ตลอดจนกระจายอำนาจ 
สู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน  
 4. มีการประเมินผลสำเร็จของโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
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   3. กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

 

 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 3. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด  
 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยการดำเนินงานจะต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
การเงินการคลัง 
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ที่ปรึกษา 

 
1.  นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 
2.  นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 
3. นายวิเชียร วาพัดไทย       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 
4.  นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 
 

 
รายช่ือคณะผู้จัดทำ 

  
1. นายวิเชียร          วาพัดไทย     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานคณะทำงาน 
                                              ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1                   
2. นางสาววีรวรรณ   บุญฤทธิ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ             คณะทำงาน 
3. นางสาวอรทัย      หล่อสันติสุข     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                              คณะทำงาน 
4. นางพรทิพย์         ศีตะโกเศศ     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      คณะทำงานและเลขานุการ 
5. นางสาวปนิตา      เช็ก      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                      คณะทำงาน 
                                                           และผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวอลิษา      ลบเลิศ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                 คณะทำงาน 
                                                           และผู้ช่วยเลขานุการ 
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ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ระยะเวลา การดำเนินการ / กิจกรรม 

ตุลาคม 2563 
-  บันทึกแจ้งนโยบายและจัดส่งโครงการ / กิจกรรม 
-  แจ้งนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พฤศจิกายน 2563 
-  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-  จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-  ขออนุมัติจัดทำโครงการ 

ธันวาคม 2563 -  จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2564 

-  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-  ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-  เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีนาคม –  
เมษายน 2564 

-  ขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
-  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
-  นำแผนสู่การปฏิบัติ 
-  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
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