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โครงการ “พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ” 

 
แผนงานโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
                       ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล    นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์     โทรศัพท์ 089-8705824 
โทรสาร 073-530790                               E-mail center@narathiwat2.go.th 
นโยบายของสพป.นธ.2 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์รวม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณตาม มาตรฐานวิชาชีพ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี ๒๑  
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยในอนาคต มีความพร้อมท้ังกาย 

ใจ สติปัญหา มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง) 

    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (Y2)  

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มี
ทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถช่วยในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีดีขึ้น 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละ
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เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไห ร่ของค่า
เป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่นๆ 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน
ย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย
อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป ท่ี 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเล่ือมล่ าทางการศึกษา 

  2) ข้ันตอนการด าเนินงาน การด าเนินการเพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

  3) กิจกรรมเร่ือง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

  4) เป้าหมายกิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้ได้จริง เพื่อยกระดับความสามรถของคนไทยได้ยั่งยืน 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เป้าหมายรวมที่ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีนิสัย มีทัศคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทาง
จิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

  3) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานท่ีดีของสังคม 

      (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี (1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์ 
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              (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

  

   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์
การพัฒนา/เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความ 

สมานฉันท์ในชาติรองรับวัตถุประสงค์ 3.4.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็น
ธรรม และความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วน 

ร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

4) ตัวชี้วัด ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

5) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน 
จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 

 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 

  ประเด็นสอดคล้องท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

  ประเด็นความสอดคล้องท่ี 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 

ในยุคของสังคมโลกแห่งการเปล่ียนแปลง การยอมรับการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรบุคคลภาครัฐจึงมี
ความส าคัญ บนพื้นฐานของความคุ่มค่าต่อต้นทุนการผลิตของรัฐ ท่ีสนับสนุนให้มีการน าเครื่องมือสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถพัฒนางานให้
เกิดประสิทธิผล เป็นการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการรวมตัวกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ ลด
ความโดดเด่ียว โดยค านึงถึงการสร้างคุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ การ
ร่วมมือกัน แนะน า ให้ก าลังใจกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรอย่างมีความสุข และมี
คุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ต้ังมั่นอยู่ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฉ้อราษฏร์บัง
หลวง ไม่โลภมากและรู้จักพอ ให้มีค่านิยมร่วม ต่อต้าน ทุจริต มีจิตสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีคุณภาพ สร้างระบบส่ือสารท่ีดี ความความขัดแย้ง ปรับการสร้าง
กลไกการเรียนรู้และกระบวนการอย่างสันติวิธี สร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาในองค์กร ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ซึ่งเป็นองค์กรหลักมีภารกิจพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การด าเนินงานตามภารกิจ
ดังกล่าวต้องอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคคลท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องภายในองค์การท่ีมีความรู้ความสามารถ  ตลอดจนจิตส านึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีดี ซึ่ง
จะเป็นพลังท่ีขับเคล่ือนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายท่ีเน้น
ประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้ค านึงถึงการสร้างคุณภาพงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตามขบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โดยการจัดอบรมตามข้ันตอนของการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้นในการศึกษา ค้นหาความรู้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่องจนบรรลุตามเป้าหมายและเป็น
แบบอย่าง ด้านบริการ และมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ยังได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงคุณค่าอันมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระ
ยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม สมควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของ
หน่วยงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดในเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์เข้ารับรางวัล
ประจ าปีท่ีทรงคุณค่าของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี น ากระบวนการวิจัย/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในการพัฒนางาน  

2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อข้ันตอนการพัฒนางานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มงานพัฒนาครูฯ 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบการคิด มีจิตบริการในการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพ 
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4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

5. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ เตรียมพร้อมให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพพร้อมวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 
เป้าหมาย 
  
      เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จ านวน  90 คน 
2. สถานศึกษา ทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต ๒ 
 
เชิงคุณภาพ      
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาเป็นนักจัดการมืออาชีพท่ีสามารถน าองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ รู้จักการน าเสนอทิศทาง และขั้นตอนการท างานโดยน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดการเรียนรู้แก้ไข
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นท่ีประสบความส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลงานท่ีได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ผลผลิต (Output) 
1) บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีทุกคน ได้รับการพัฒนา โดยใช้กระบวนการ PLC จ านวน 90 คน 
2) สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นนักจัดการมืออาชีพท่ี

สามารถน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพพร้อมวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     ผลลัพธ์ (Outcome) 

   1) บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีทุกคน ได้รับการพัฒนามีแนวคิด วิธีการ ท่ีน ามาปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
   2) สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพ 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 เชิงปริมาณ 

 1) ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 ได้เข้าอบรม 
       2) ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษา ร้อยละ 80 

 เชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าอบรมเข้าใจตามหลักสูตร 
      2) ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ทรัพยากรบุคคลในส านักงานมีความเป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ มีความคิดเชิงบวก มีระบบท่ี 
มุ่งมั่นสืบเสาะ สืบค้น น าส่ิงท่ีได้รับสู่การทบทวน ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 

2) เพื่อการสร้างทีมงานคุณภาพ ท่ีสามารถระดมสรรพก าลัง แนวคิด เทคนิควิธีการใหม่ๆในการสร้าง           
คุณภาพงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

3) ท าให้บุคลากรมีความตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองในการเป็นส่วนส าคัญขององค์กร 
ท่ีจะผลักดันให้บทบาทหน้าท่ีขององค์กรส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 

4)  ครูมีขวัญก าลังใจท่ีจะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ 
2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีมาตรฐาน/คุณภาพ 
3) สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงคุณค่าอันมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดี 
ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคมได้ 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  1,248,100   บาท 
 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน (PLC) 
  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1) ประชุมช้ีแจงโครงการ      
2) ด าเนินการจัดโครงการการ      
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมระดับกลุ่ม      
กิจกรรมที ่2.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
(90คน×30 บาท×2 มื้อ) 

   5,400 5,400 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(90คน×70 บาท×1 มื้อ) 

   6,300 6,300 

รวม     11,700 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒     
                (OD) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1) ประชุมช้ีแจงโครงการ 
จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(90 คน×30 บาท ×2 ม้ือ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(90 คน×70 บาท ×1 ม้ือ) 

 
 

5,400 
 

6,300 

    
 

5,400 
 

6,300 

2) ด าเนินการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสพป.นราธิวาส 
เขต ๒ จ านวน 2 วัน 

     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(90คน×30×4 มื้อ) 

10,800 
 

   10,800 
 

- ค่าอาหารกลางวัน 
(90คน×2มื้อ×300บาท)   

54,000 
 

   54,000 
 

รวม     76,500 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลระดับเขตพื้นท่ี  
       “นรา 2 AWARDS” 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1) ประชุมชี้แจงโครงการ      
2) ด าเนินการประชุม  
2.1 ประชุมคร้ังที่ 1 

     

     - ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 
(50คน × 30บาท × 2มื้อ) 

3,000    3,000 

     - ค่าอาหารกลางวัน 
(50คน × 70บาท × 1มื้อ) 

3,500    3,500 

2.2 ออกประเมิน      
     - ค่าเบ้ียเล้ียง 
(50คน × 240บาท × 5 วัน) 

  60,000  60,000 

     - ค่าพาหนะ 
(50คน × 200บาท × 5 วัน) 

  50,000  50,000 

2.3 สรุปผลการด าเนินการ      
     - ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 
(50คน × 30บาท × 2มื้อ) 

  3,000  3,000 

     - ค่าอาหารกลางวัน 
(50คน × 70บาท × 1มื้อ) 

 
 

 3,500  3,500 

รวม     123,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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กิจกรรมที่ 4 พิธีมอบรางวัลสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลระดับเขตพื้นท่ี  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1) ค่าจัดท าโล่ + เกียรติบัตร    30,000 30,000 
2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 
200คน × 30บาท × 2มื้อ 

   12,000 
 

12,000 
 

3) ค่าอาหารกลางวัน 
200คน × 70บาท × 1มื้อ 

   14,000 
 

14,000 
 

รวม     56,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
             นราธิวาส  เขต  ๒ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1) ด าเนินโครงการ (4 คืน 5 
วัน) 

     

- ค่าจ้างเหมาบุคลากร
เสริมสร้างประสบการณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด 
สพป.นราธิวาส  เขต  ๒     
จ านวน 95 คน x 9,500 บาท  
เจ้าหน้าท่ี เขต ดังนี้ 

    
 
 
 

902,500 
 

 
 
 
 

902,500 
 

- ค่าท่ีพัก 14 คน x 2 คืน x 
600 บาท 

   8,400 
 

8,400 
 

- ค่าพาหนะ 14 คน    70,000 70,000 
รวม     980,900 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
- ร้อยละ ๗๕ บุคลากรในเขตพื้นท่ี มีทักษะการพัฒนางาน
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

สอบถาม สัมภาษณ์ 
ประเมินผลงาน 

 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ประเมิน 
- ร้อยละ ๗๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงาน
ดีเด่นท่ีประสบความส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีผลงานท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาติขึ้นไป 

 
สอบถาม สัมภาษณ์ 

ประเมินผลงาน 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ประเมิน 
 
 



 
สรุป การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี 

และเลื่อนเปน็วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

รายการ 
ปี 2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- 1 - - - - 3 2 1 - 3 - 

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- - - - - - - - - - 3 - 

ครู 12 16 3 4 - 3 18 2 4 19 8 7 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - - - - - - 2 - - - - 

รวม 12 17 3 4 0 3 21 6 5 19 14 7 
รวมทั้งหมด 111 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 



 
 
 

สรุป การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มี 
และเลื่อนเปน็วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

รายการ 
ปี 2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- - 2 1 - -       

รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- - 1 - - -       

ครู 9 13 24 13 5 11       
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - - - - -       

รวม 9 13 27 24 5 11       
รวมทั้งหมด   คน 

 


