
โครงการ                  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
                             และวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                             สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.๓๓  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานเขต       มาตรฐานที่ ๑  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร ์   นางจุไรภรณ์  สิริไสย    กลุ่มนโยบายและแผน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖3 
 
๑. หลักการและเหตุผล                   

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๑๖ และมาตรา ๙ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีภารกิจหลักต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา  มาร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร โดยมีสำนักงานเขตพ้ืนที่เป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้
แผนเป็นเครื่องมือกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องตลอดแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนอื่น ๆ  และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รับทราบนโยบายและมีส่วนร่วมระดมความคิด ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 
     ๒.2 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามในองค์กร ให้ขวัญกำลังใจ  และยกย่องเชิดชูผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
     2.3 เพ่ือวิเคราะห์สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ผ่านมา  
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ  จำนวน  14๐  คน  ประกอบด้วย 
              ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน  
               ๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครู จำนวน ๑02 คน 
               ๓. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน 



            
 

 
3.2 เชิงคุณภาพ 

                  ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ไดแ้นวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และมี
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 เกิดจากการมีส่วนร่วม  ที่เชื่อมโยงสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนและนโยบาย
ระดับต่าง ๆ ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

        ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ  เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม    
มีขวัญกำลังใจ มีพลังในการปฏิบัติงานและทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน   
มีความรักสามัคคีเกิดขึ้นในองค์กร   

 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระหว่างวันที่ ๒4 กันยายน – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖3   
 
๕. วิธีดำเนินการ 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

24 กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 

2 บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/มอบ
นโยบายวางแผนการปฏิบัติงาน 

๒5  กันยายน๒๕๖3 กลุ่มนโยบายและแผน 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และวางแผนการขับเคลื่อนนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

25 กันยายน ๒๕๖3 กลุ่มนโยบายและแผน 

4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
- ชี้แจง วางแผนกรอบการดำเนินงานต่าง ๆ 
-ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น สถานที่ประชุม พาหนะ 
ยืมเงินราชการ และอ่ืนๆ 
- จัดทำหลักสูตร/กำหนดการ  
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ กรอบนโยบาย กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารการประชุม 
- วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
-สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
-จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
- 

15  ตุลาคม ๒๕๖3 

คณะกรรมการฯ /กลุ่ม
นโยบายและแผน 

- 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

5 - ศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าบางซื่อบางซื่อรังสิต กทม. 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร 
 

21 – 23 ตุลาคม 
2563 

  

คณะกรรมการ/กลุ่ม
นโยบายและแผน 

6 ประชุมสรุป รายงานผลการประชุมฯ  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖3 คณะกรรมการ/ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

๖. งบประมาณ   จำนวน  586,400   บาท   (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/คำช้ีแจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ -ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ  

-ยกร่างแผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

 -  - 

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 
- ค่าอาหาร(เช้า) ค่าอาหาร(เย็น)  
(140คน*80บาท*2มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 4 มื้อ ๆละ 
50 บาท  (140คน*50บาท*4มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อๆ 300 บาท 
(140คน*300บาท*3มื้อ)  
- ค่าอาหารเย็น  (140*300*2) 
- ค่าท่ีพัก ๑๕๐ คน คนละ 600 บาท/คน  
(150*600*2) 
- ค่าเช่าห้องประชุม,อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
- ค่าจ้างเหมารถ 
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๓ ประชุม สรุป รายงานผล      
 รวม  458,400 ๑๒๘,๐๐๐ 586,400 
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๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้  

๑. แผนปฏิบัติประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ของสพม.๓๓ มี วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมาย กลยุทธ์  แนวทาง และตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุม
ภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายทุกระดับ  

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

๒. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการจัดทำ 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

 การลงเวลา บัญชีลงเวลา 

๓. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย สพฐ.  
ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
    ๘.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รับประสบการณ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ  มีสัมพันธภาพที่ดีงาม    
มีขวัญกำลังใจ มีพลังในการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน  มีความ
รักสามัคคีเกิดขึ้นในองค์กร   
 
                          ผู้เสนอโครงการ                                             ผู้เสนอโครงการ                                                                                 

                                                                       
                      (นางจุไรภรณ์  สิริไสย)                                  (นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์) 
             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

                                                             ผู้เห็นชอบโครงการ                                             

                                                              
 
                                                        (นางปติมา  กาญจนากาศ)                                      
                             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓       

                                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                                                               
                                                             (นายสำเริง   บุญโต)  
                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

-๔- 


