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  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้ในแต่ละ
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ       
ตามแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งใช้ในการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ในฐานะที่เป็นส่วน
ราชการ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดใช้
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์ ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ในแผน ตลอดจน
ใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงาน บูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังใช้เป็น
กรอบในการก ากับ  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๒  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   
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 ข้อมูลพื้นฐำน 
สภำพทั่วไปของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 
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 ข้อมูลพื้นฐำน 
ขนำดและที่ตั้ง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต ๒  ตั้งอยู่บ้ำนเลขท่ี  ๑๐  หมู่ที่  ๙   
บ้ำนปฏิรูป  ต ำบลศรีสงครำม  อ ำเภอศรีสงครำม  จังหวัดนครพนม  ประกอบด้วยสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ใน 
เขตพ้ืนที่  รวม  ๖  อ ำเภอ ได้แก่  อ ำเภอท่ำอุเทน  อ ำเภอศรีสงครำม อ ำเภอนำหว้ำ  อ ำเภอบ้ำนแพง         
อ ำเภอโพนสวรรค์  และอ ำเภอนำทม มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดอ ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ 
 ทิศตะวันออก ติดแขวงค ำม่วน สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยมีแม่น้ ำโขง 

เป็นแนวกั้นพรมแดน 
 ทิศใต้     ติดอ ำเภอเมืองนครพนม 
 ทิศตะวันตก ติดอ ำเภอกุสุมำลย์อ ำเภออำกำศอ ำนวย และอ ำเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒  ตั้งอยู่ทีเ่ลขที่ ๑๐  หมู่ที่ ๙ บ้ำนปฏิรูป
ถนนศรีสงครำม – ท่ำดอกแก้ว   ต ำบลศรีสงครำม   อ ำเภอศรีสงครำม  จังหวัดนครพนม 
 
 

แผนที่แสดงเขตบริกำรของ สพป.นครพนม เขต ๒ 
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พื้นที่และระยะทำง 
 ทั้ง  ๖  อ ำเภอ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต ๒  มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวม ๒,๘๒๙.๔๙   
ตำรำงกิโลเมตร   ระยะทำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอศรีสงครำมถึงอ ำเภอต่ำง ๆ มีดังนี้ 
  ถึง อ ำเภอบ้ำนแพง  ระยะทำง   ๔๕.๔  กิโลเมตร 
  ถึง อ ำเภอนำทม   ระยะทำง   ๔๓.๓   กิโลเมตร 
  ถึง อ ำเภอท่ำอุเทน  ระยะทำง   ๔๒.๒   กิโลเมตร 
  ถึง อ ำเภอโพนสวรรค์  ระยะทำง   ๖๔.๓   กิโลเมตร 
  ถึง อ ำเภอนำหว้ำ   ระยะทำง   ๒๖.๔   กิโลเมตร 
(ที่มำ  :  ข้อมูลจำก  google maps) 

กำรคมนำคม 
 ถนนเชื่อมระหว่ำงอ ำเภอเป็นถนนลำดยำง  ถนนระหว่ำงต ำบล  ระหว่ำงหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นถนน
ลูกรัง ได้แก่  ทำงหลวง  ๒๐๓๒    ศรีสงครำม-ท่ำอุเทน  

ทำงหลวง  ๒๓๙๐    ศรีสงครำม-บ้ำนแพง 
ทำงหลวง  ๒๓๔๖   ศรีสงครำม-นำหว้ำ 
ทำงหลวง  ๒๑๓๒   ศรีสงครำม-โพนสวรรค์ 
ทำงหลวงชนบท    ศรีสงครำม-นำทม 
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แหล่งเรียนรู้ทีส่ ำคญั 
๑.  แหล่งเรียนรูท้ำงธรรมชำติ 

ภูลังกำ  ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของ
อ ำเภอบ้ำนแพง  ห่ำงจำกอ ำเภอบ้ำนแพง  
๖ กิโลเมตร ภูลังกำเป็นต้นก ำเนิดของน้ ำตก
และล ำธำรใหญ่น้อยหลำยสำย ตลอดจนมีควำม
อุดมสมบูรณ์ของดอกไม้ กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้
นำนำชนิดที่สวยงำม กำรเดินทำงจำกตัวจังหวัด 
ใช้เส้นทำงหลวงหมำยเลข  ๒๑๒  (นครพนม-
บ้ำนแพง)  ระยะทำง  ๙๒  กิโลเมตร 
 

 
 

 
   น้ ำตกตำดขำม ต้นล ำธำรเกิดจำก
เทือกเขำภูลังกำ ตั้งอยู่ใจกลำงเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติภูลังกำ ห่ำงจำกที่ว่ำกำร
อ ำเภอบ้ำนแพง ไปทำงทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ๖ กิโลเมตรเป็นล ำห้วยไหลมำ
บรรจบ สภำพโดยรอบบริเวณร่มรื่น
เหมำะแก่กำรไปท่องเที่ยว และ พักผ่อน 
เป็นอย่ำงยิ่ง  
 

 
 

น้ ำตกตำดโพธิ์ ก ำเนิดจำกเทือกเขำภู
ลังกำอยู่ใกล้กับน้ ำตกตำดขำมห่ำงกันประมำณ  ๕ 
กิโลเมตร มีลักษณะสวยงำมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน ที่ตั้ง
อยู่ห่ำงจำกที่ ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพงประมำณ ๑๑ 
กิโลเมตรเส้นทำงเป็นถนนลูกรังใช้ได้ทุกฤดูกำล รถยนต์
ไม่สำมำรถเข้ำถึงตัวน้ ำตกได้ ต้องเดินขึ้นไปใช้เวลำเดิน
ประมำณช่ัวโมงเศษ สองข้ำงทำงร่มรื่นเหมำะแก่กำร
เดินชมควำมงำมตำมธรรมชำติอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะใน
ฤดูฝนสำมำรถมองเห็นน้ ำตกได้จำกทำงหลวงแผ่นดินที่
เลียบริมฝั่งแม่น้ ำโขง 
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๒.  แหล่งเรียนรูท้ำงประวัติศำสตร์ 
                                    พระธำตุท่ำอุเทน ประดิษฐำนอยู่บ้ำนท่ำอุเทน อ ำเภอท่ำอุเทน  
                             รูปทรงคล้ำยพระธำตุพนม มีควำมสูงจำกพ้ืนดินถึงยอด ๓๓ วำ  
                             ฐำนกว้ำงด้ำนละ ๖ วำ ๓ ศอก พระอำจำรย์ศรีทัตถ์ เป็นผู้สร้ำง 
                             เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๕ นี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถำนอันส ำคัญ 
                             ยิ่งองค์หนึ่ง ภำยในองค์พระธำตุบรรจุพระธำตุของ พระอรหันต์ ซึ่งพระ 
                             อำจำรย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมำจำกเมืองย่ำงกุ้งประเทศพม่ำ กำรเดินทำงไป 
                             นมัสกำรพระธำตุท่ำอุเทน จำกตัวเมืองนครพนมใช้เส้นทำงหมำยเลข ๒๑๒  
                             ไปยังอ ำเภอท่ำอุเทน ระยะทำงประมำณ ๒๖ กิโลเมตร 
 
 
 

  
 
พระธำตุประสิทธิ์ ประดิษฐำนอยู่ท่ีวัดพระธำตุประสิทธิ์ 
 ต ำบลนำหว้ำ อ ำเภอนำหว้ำ ห่ำงจำกตัวอ ำเภอเมือง   
ประมำณ  ๙๘  กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระอุรังคธำตุ 
ของพระพุทธเจ้ำ ประชำชนในท้องถิ่นใกล้เคียงเคำรพ 
นับถือมำก  

 
 

 
 

รอยพระบำทเวินปลำ ตั้งอยู่ในล ำน้ ำโขง ณ บ้ำนเวิน 
พระบำท ต ำบลเวินพระบำท อ ำเภอท่ำอุเทน โดยมีที่ตั้งอยู่ทำง
ทิศตะวันออกของวัดพระบำทเวินปลำ หำงจำกฝั่งออกไป  ๑๕๐  
เมตร  สถำนที่แห่งนี้ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “วังน้ ำวน หรือ เวิน 
ลักษณะเป็นรอยฝ่ำพระบำทเบื้องซ้ำย กว้ำง ๗๐ เซนติเมตร  
ยำว ๑.๘๐  เมตร ตรงกลำงมีรูปกงจักร เส้นผ่ำศูนย์กลำงของรูป
ประมำณ ๑๐ เซนติเมตร ในฤดูฝนน้ ำจะท่วมคือตั้งแต่เดือน
พฤษภำคม ไปจนกว่ำน้ ำจะลดลง ในเดือนกุมภำพันธ์ จึงไป
นมัสกำรได้ งำนเทศกำลนมัสกำร จะตรงกับวันสงกรำนต์ของ
ทุกปี กำรเดินทำงจำกนครพนม  ไปตำมถนนสำยนครพนม-บ้ำน
แพง ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ ๑๐  กิโลเมตร เลี้ยวขวำเข้ำ    
หมู่บ้ำน อีก ๕๐๐ เมตร 
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พระบำงวัดไตรภูมิ ประดิษฐำนอยู่ ณ วัดไตรภูมิ 

ต ำบลท่ำอุเทน อ ำเภอท่ำอุเทน เป็นพระพุทธรูปยืนปำง
ห้ำมสมุทร  มีขนำดสูง ๘๐  นิ้ว  แท่นสูง ๒.๕ นิ้ว ฐำน
เป็นรูป ๘ เหลี่ยม สูง ๑๕ นิ้ว ห่ำงจำกจังหวัดนครพนม  
ประมำณ ๒๖ กิโลเมตร 

 
 
 

  

        วัดพระธำตุจ ำปำ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้ำน
เสำเล้ำ  ต ำบลโพนสวรรค์  อ ำเภอโพนสวรรค์  จังหวัด
นครพนม   ก่อสร้ำงเมื่อประมำณปี พ.ศ.๒๒๕๓ โดย
กำรน ำของพระภิกษุดี  กตปุญโญ  และนำยกัญญำ  ดวง
คูสัน  พร้อมด้วยชำวบ้ำนเสำเล้ำ (อพยพมำจำกแขวง
ค ำม่วน ในประเทศลำว  โดยประชำกรในหมู่บ้ำนส่วน
ใหญ่เป็นชำวเผ่ำไทญ้อ)  และหมู่บ้ำนใกล้เคียงร่วมกัน
สร้ำง ใช้เวลำก่อสร้ำงทั้งสิ้นประมำณ ๗ ปี 
 
 
๓.  แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมและประเพณี  

 
โซ่ทั่งบัง้  เป็นประเพณีของชำวโซ่ (โส้)  ซึ่งเป็นชนเผ่ำๆ 

หนึ่งของจังหวัดนครพนม ชำวโซ่มีภำษำ เป็นของตนเอง ลักษณะ
ภำษำคล้ำยมอญปนเขมร กำรเต้นโซ่ทั่งบั้ง เป็นกำรร ำในงำนศพ  
เพ่ือส่งวิญญำณผู้ตำย ให้ไปสุขสบำยในชำติหน้ำ กำรร ำมีทั้งชำย
และหญิง หมู่บ้ำนชำวโซ่มีอยู่ที่บ้ำนโพนจำน อ ำเภอโพนสวรรค์ 
โดยเดินทำงไปตำมถนนนครพนม – ท่ำอุเทน เลี้ยวซ้ำยไปตำมถนน
สำยท่ำอุเทน - กุสุมำลย์  ๒๕ กิโลเมตร  ชนเผ่ำโซ่ มีกระจำยอยู่ใน
หลำยอ ำเภอ  อำทิ  ที่อ ำเภอท่ำอุเทน อ ำเภอศรีสงครำม และ
อ ำเภอนำแก 
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ไทญ้อ เป็นชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีถ่ินอำศัยอยู่ในเขต
อ ำเภอท่ำอุเทน  นำหว้ำและโพนสวรรค์ โดยปกติกำรร ำ
ไทญ้อจะพบในเทศกำลสงกรำนต์ในช่วงเดือนเมษำยนและ
เทศกำลที่ส ำคัญเท่ำนั้นในเทศกำลสงกรำนต์ชำวไทญ้อจะมี
สรงน้ ำ หนุ่มสำวชำวบ้ำนจะจัดท ำขบวนแห่ดอกไม้บูชำพระ
ธำตุ  โดยน ำต้นดอกจ ำปำ(ลั่นทม)ไปบูชำวัดต่ำงๆโดยจะเริ่ม
จำกวัดใต้สุดไปหำวัดเหนือสุด  ซึ่งจะเป็นคืนสุดท้ำยเมื่อเสร็จ
พิธีแห่ดอกไม้บูชำองค์พระธำตุ จะเป็นช่วงแห่งควำม
สนุกสนำนของหนุ่มสำว ซึ่งจะมีกำรหยอกล้อกำรเกี้ยวพำ
รำสีของบรรดำหนุ่มสำว 

 
๔.  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 หมู่บ้ำนแห่งเสียงดนตรี บ้ำนทำ่เรือเป็นอีกหนึ่ง
ชุมชนที่มีควำมเป็นมำเป็นวิถีแห่งภูมิปัญญำและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสืบสำนกันมำจำกรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพำะกำรร่วมกัน
อนุรักษภ์ูมิปัญญำในเรื่องกำรท ำเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน แหล่ง
ผลิตเครื่องดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่
ได้รับฉำยำว่ำ  “หมู่บ้ำนแห่งเสียงดนตรี”ภูมิปญัญำในด้ำน
กำรท ำเครื่องดนตรีพ้ืนบ้ำนอีสำน  คือ  กำรท ำแคน  พิณ  
โหวต  โปงลำง  นับเป็นเอกลักษณ์ที่สร้ำงคุณค่ำ  และรำยได้
ให้แก่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่องจำกบรรพบุรุษ 
 
 

 ๕. ผ้ำฝ้ำยทอมือ  ย้อมขี้ควำย  อ.นำหว้ำ 
ผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยทอมือภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่เกิดจำกฝ้ำยบริสุทธิ์มำ
แปรรูปเป็นเส้นด้ำยก่อนน ำมำหมักแช่น้ ำตำมกรรมวิธีภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน  ก่อนน ำไปต้มย้อมสีด้วยขี้ควำยหมักแบบไร้สำรเจือปน  มี
เพียงสมุนไพรดับกลิ่นจำกตะไคร้หอมที่มีกำรคิดค้นมำจำกบรรพ
บุรุษ  มีคุณสมบัติท ำให้ผ้ำฝ้ำยนุ่มและมีสีคงทน  สวยงำมแบบ
ธรรมชำติ  จำกนั้นน ำไปทอด้วยมือออกมำเป็นผ้ำห่ม  ผ้ำซิ่น  
รวมถึงผ้ำพันคอและผ้ำตัดชุดพ้ืนเมืองที่มีลวดลำยสวยงำมแบบ
ธรรมชำติ  ท ำให้ได้รับควำมนิยม  ตลำดสั่งซื้อจ ำนวนมำกเพรำะ 

                                                   หำยำก 
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บริบทกำรจัดกำรศกึษำ 
   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๗ กรกฎำคม พ.ศ.  
๒๕๔๖ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
โดยกำรยุบรวมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ภำยในจังหวัดนครพนม  ดังนี้ 

๑. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรอ ำเภอ  ๖  อ ำเภอ  ได้แก่  อ ำเภอศรีสงครำม  อ ำเภอนำหว้ำ  อ ำเภอบ้ำน
แพง  อ ำเภอท่ำอุเทน  อ ำเภอโพนสวรรค์  และอ ำเภอนำทม 
 ๒.  ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอ  ๖   อ ำเภอ  ได้แก่    อ ำเภอศรีสงครำม  อ ำเภอนำหว้ำ        
อ ำเภอบ้ำนแพง  อ ำเภอท่ำอุเทน  อ ำเภอโพนสวรรค์  และอ ำเภอนำทม   

สภำพกำรจัดกำรศึกษำใน  ๖  อ ำเภอ  ในพ้ืนที่บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม  เขต  ๒  จัดระบบกำรศึกษำตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึง
ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  แบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษำ   ระดับประถมศึกษำ  
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   

 

ภำรกิจหลัก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  ๒  เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นพ้ืนฐำน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตำมมำตรำ  ๓๘   แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมำตรำ  ๓๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๖ โดยมีอ ำนำจ
หน้ำที่  ดงันี ้
๑.  จัดท ำนโยบำย  แผนพัฒนำ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง 
กับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 
๒.  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ
แจ้งจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนรับทรำบและก ำกับ  ตรวจสอบ  ติดตำมกำรใช้ 
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
๓.  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๔.  กับ  ดูแล  ติดตำม   และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๕  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำ 
๗. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๘. ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น 
๙. ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ   
๑๐. ประสำน  ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะที่ท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
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๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร  หน่วยงำนภำครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑๒.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ  หรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่มอบหมำย 
 

ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกรำยอ ำเภอ  

ที ่ อ ำเภอ 
ในสังกัด   นอกสังกัด 

รวม 
สถำนศึกษำ กลุ่ม

เครือข่ำย 
โรงเรียน สช. ตชด. อปท. พศ. 

๑ ท่ำอุเทน ๕ ๔๔ - ๓   - ๔๗ 
๒ นำหว้ำ ๓ ๒๔ ๑  - ๑ ๓ ๒๘ 
๓ บ้ำนแพง ๓ ๒๘ ๑ ๑   - ๒๙ 
๔ ศรีสงครำม ๖ ๔๔ ๓  -   ๒ ๔๘ 
๕ โพนสวรรค์ ๓ ๓๐ ๑ ๒  ๑ ๓๔ 
๖ นำทม ๒ ๑๕  - ๒  - ๑๗ 
 รวม ๒๒ ๑๘๕ ๖ ๘  ๕ ๒๐๓ 

 
ที่มำ : ข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน  ๒๕๖๒  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 

หมำยเหตุ :  สช.    =  ส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (โรงเรียนเอกชน) 
               พศ.   =  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ) 
                  ตชด.  =  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
       อปท.  =  องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จ ำนวนนักเรียน / ห้องเรียน  จ ำแนกตำมระดับชั้นเรียน ของ สพป.นครพนม  เขต  ๒ 
 

ระดับชั้นเรียน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. รวมทั้งสิ้น 
ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษำ ๔๑๖ ๕,๘๓๙ ๔๑๖ ๕,๘๓๙ 
ระดับประถมศึกษำ ๑,๒๘๐ ๑๗,๑๘๙ ๑,๒๘๐ ๑๗,๑๘๙ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ๑๔๘ ๓,๓๓๗ ๑๔๘ ๓,๓๓๗ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  -   -    - - 
ระดับ  ปวช. - -  -  - 
ระดับ  ปวส. - -  -  - 

รวม ๑,๘๔๔ ๒๙,๗๖๗ ๑,๘๔๔ ๒๙,๗๖๗ 
ที่มำ : ข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน  ๒๕๖๒  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 

 



                                                                                                                   11 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม  เขต  2    

 

 
จ ำนวนสถำนศึกษำแยกตำมขนำด 
ขนำด ๑-๑๒๐ ขนำด ๑๒๑-๓๐๐ ขนำด ๓๐๑-๕๐๐ ขนำด ๕๐๑ ขึ้นไป รวม 

๙๔ ๗๓ ๑๓ ๕ ๑๘๕ 
ที่มำ : ข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 

 

ข้อมูลสถำนศึกษำจ ำแนกตำมกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
 

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน (โรงเรียน) 
           ลุ่มน้ ำสงครำม ๙ 
           ต ำบลนำค ำ ๗ 
           ร่มสนธิ ์ ๗ 
           ล ำน้ ำหว้ยโคน ๘ 
           สำมผง ๖ 
           ลุ่มน้ ำหนองสังข์ ๗ 
           เสียวเหล่ำพัฒนำ ๙ 
           นำงัว ๗ 
           พระธำตุประสิทธิ์รวมใจ ๘ 
           แพงล ำโขง ๑๒ 
           หนองแวง ๗ 
           โพนทองนำเข ๙ 
           ไชยบุร ี ๘ 
           อุเทนโนนตำล ๘ 
           ท่ำจ ำปำ ๘ 
          เวินพระบำทรำมรำช ๑๐ 
          ชำยโขง ๑๐ 
          ค้อพัฒนำ ๗ 
          นำขมิ้นโพนบกนำใน ๑๑ 
          ล ำน้ ำทวย ๑๒ 
          หนองซนดอนเตย ๙ 
          นำทม ๖ 

รวม ๑๘๕ 

ที่มำ : ข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน  ๒๕๖๒  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม  เขต  2    

 

 
 

จ ำนวนนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียนจ ำแนกรำยชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
 

ชั้นเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบำล ๑ (๓ ขวบ) ๓๗ ๓๗ ๗๔ ๘ 
อนุบำล ๒ ๑๔๑๖ ๑๓๙๗ ๒๘๑๓ ๒๐๑ 
อนุบำล ๓ ๑๕๔๒ ๑๔๑๐ ๒๙๕๒ ๒๐๗ 
รวมระดับก่อนประถม ๒๙๙๕ ๒๘๔๔ ๕๘๓๙ ๔๑๖ 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๑๗๕๒ ๑๗๔๒ ๓๔๙๑ ๒๑๙ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๑๗๑๕ ๑๖๙๑ ๓๔๐๖ ๒๑๔ 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๑๖๙๑ ๑๕๒๐ ๓๒๑๑ ๒๑๐ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๑๗๒๓ ๑๗๒๐ ๓๔๔๓ ๒๑๓ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๑๘๒๗ ๑๖๗๑ ๓๔๙๘ ๒๑๒ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๑๘๐๑ ๑๗๓๘ ๓๕๓๙ ๒๑๒ 
รวมระดับประถมศึกษำ ๑๐๕๐๙ ๑๐๐๘๒ ๑๗๑๘๙ ๑๒๘๐ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๕๙๘ ๕๔๖ ๑๑๔๔ ๔๙ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๖๒๙ ๕๒๙ ๑๑๕๘ ๕๒ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๕๕๐ ๔๘๙ ๑๐๓๕ ๔๗ 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ๑๗๗๗ ๑๕๖๔ ๓๓๓๗ ๑๔๘ 
มัธยมศึกษำปีท่ี ๔ - - - - 
มัธยมศึกษำปีท่ี ๕ - - - - 
มัธยมศึกษำปีท่ี ๖ - - - - 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย - - - - 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ๑ - - - - 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ๒ - - - - 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ๓ - - - - 
รวมระดับประกำศนียบัตร - - - - 
รวมทั้งสิ้น ๑๕,๒๘๑ ๑๔,๔๘๖ ๒๙.๗๖๗ ๑.๘๔๔ 

ที่มำ : ข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน  ๒๕๖๒  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม  เขต  2    

 

 
 

จ ำนวนบุคลำกรตำมกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในส ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต ๒ 

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 
ต ำแหน่งในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนครพนม  เขต ๒ กรอบท่ี ก.ค.ศ.     

ก ำหนด 
บุคลำกรในปัจจุบัน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๑ ๑ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๓ ๑ 
ศึกษำนิเทศก์ ๒๒ ๙ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มำตรำ ๓๘ ค(๒)   
     - กลุ่มอ ำนวยกำร ๗ ๓ 
     -กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ๑๑ ๔ 
     - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๑๓ ๓ 
     - กลุ่มนโยบำยและแผน ๗ ๒ 
     - กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ๑๑ ๓ 
     - กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ๒ - 
      -กลุ่มกฎหมำยและคดี - - 
      -กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ - ๑ 
      - กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ - ๒ 
     - หน่วยตรวจสอบภำยใน ๓ ๑ 
ลูกจ้ำงประจ ำ - ๔ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว  - ๑๘ 

รวม ๗๘ ๕๒ 
 

จ ำนวนครู  จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ  ข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน  ๒๕๖๒  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 

 
 

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวนครู 

1 ท่ำอุเทน 44 376 
2 บ้ำนแพง 28 256 
3 นำหว้ำ 24 329 
4 ศรีสงครำม 44 444 
5 โพนสวรรค์ 30 378 
6 นำทม 15 151 
 รวม 185 1,934 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม  เขต  2    

 

 
ข้อมูลพื้นฐำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
O-NET ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 
ตำรำงท่ี  ๑   เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  
  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมก้ำวหน้ำ 

ปีกำรศึกษำ  
๒๕๕๙ 

ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๐ 

ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๑ 

+ เพ่ิมข้ึน    - ลดลง 
(ปี กศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑) 

ภำษำไทย ๔๙.๔๐ ๔๑.๓๘ ๕๐.๘๒ +๙.๔๔ 
คณิตศำสตร์ ๓๔.๘๗ ๓๑.๖๘ ๓๐.๒๔ -๑.๔๔ 
วิทยำศำสตร์ ๓๘.๕๕ ๓๕.๙๐ ๓๖.๔๐ +๐.๕๐ 
ภำษำอังกฤษ ๒๘.๙๐ ๒๙.๑๕ ๓๑.๕๐ +๒.๓๕ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๔๓.๒๔  -  - - 
สุขศึกษำและพลศึกษำ - - - - 
ศิลปะ - - - - 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี - - - - 

เฉลี่ย ๓๘.๙๙ ๓๔.๕๓ ๓๗.๒๔ +๒.๗๑ 
 
ตำรำงท่ี  ๒  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
               ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับประเทศ กับระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมแตกต่ำง 

ประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ + สูงกว่ำ    - ต่ ำกว่ำ 
ภำษำไทย ๕๕.๙๐ ๕๐.๘๒ -๕.๐๘ 
คณิตศำสตร์ ๓๗.๕๐ ๓๐.๒๔ -๗.๒๖ 
วิทยำศำสตร์ ๓๙.๙๓ ๓๖.๔๐ -๓.๕๓ 
ภำษำอังกฤษ ๓๙.๒๔ ๓๑.๕๐ -๗.๗๔ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  -  - - 

เฉลี่ย ๔๓.๑๔ ๓๗.๒๔ -๕.๙๐ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม  เขต  2    

 

 
ตำรำงท่ี ๓ เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  
             ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมก้ำวหน้ำ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ 

+ เพ่ิมข้ึน - ลดลง 
ปีกศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑) 

ภำษำไทย ๔๑.๐๘ ๔๑.๗๖ ๔๗.๑๐ +๕.๓๔ 
คณิตศำสตร์ ๒๔.๒๗ ๒๐.๐๒ ๒๔.๕๐ +๔.๔๘ 
วิทยำศำสตร์ ๓๑.๗๔ ๒๙.๑๔ ๒๘.๓๘ -๐.๗๖ 
ภำษำอังกฤษ ๒๗.๓๓ ๒๗.๐๗ ๒๕.๓๘ -๑.๖๙ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๔๓.๓๕  - - - 

รวม ๓๓.๕๕ ๒๙.๕๐ ๓๑.๓๔ +๑.๘๔ 
 
 
 
ตำรำงท่ี ๔ เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับประเทศกับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมแตกต่ำง 

ประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ + สูงกว่ำ    - ต่ ำกว่ำ 
ภำษำไทย ๔๗.๑๐ ๕๔.๔๒ -๗.๓๒ 
คณิตศำสตร์ ๒๔.๕๐ ๓๐.๐๔ -๕.๕๔ 
วิทยำศำสตร์ ๒๘.๓๘ ๓๖.๑๐ -๗.๗๒ 
ภำษำอังกฤษ ๒๕.๓๘ ๒๙.๔๙ -๔.๑๑ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  -  - - 

เฉลี่ย ๓๑.๓๔ ๓๗.๕๑ -๖.๑๗๒๕ 
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                                                                                      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.นครพนม  เขต  2    

 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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                                                                                      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.นครพนม  เขต  2    

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ   รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้อกประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ประกาศเม่ือวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนเข้าศตวรรษที่ ๒๑ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
 หลักการ 

๑. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

๒. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์กรมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึ กษาธิการให้ มี ความคล่องตั ว  รวมทั้ งหน่ วยงานสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูป
การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตามนโยบายของรัฐ 

 ระดับก่อนอนุบาล 
  เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา 
ทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ
รู้จักประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายจามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑. ปลุกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลุกเสือและยุวกาชาด 
๒. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
๓. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น(ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
๔. เรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครุด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงความคิดเห็นให้มากขึ้น 



 18 

                                                                                      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.นครพนม  เขต  2    

๕. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
๖. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและข้ันตอน (Coding) 
๗. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
๘. จัดให้มีโครงการ๑ต าบล๑โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

๒. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือมัคคุเทศก์ 

 ระดับอาชีวศึกษา 
  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะละความเชี่ยวชายเฉพาะด้าน 
๒. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
๓. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างอาชีพ 
๔. จัดตั้งศูนยป์ระสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางการสร้างอาชีพ 
๒. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. จัดท าข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
๓. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และบริหาร

จัดการ 
๔. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ

กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
๕. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตามความ

ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
๖. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด

การศึกษา 
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๗. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

๘. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา
สื่อสารอธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

๙. วางแผนการใช้อัตราครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

๑๐. ให้ศึกษาธิการจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น า เสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๑. ให้ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการและศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)งานในเชิง
ยุทศาสตร์  (Agenda)และงานใน เชิ ง พ้ืนที่  (Area) ซึ่ งได้ด าเนินการอยู่ ก่อนนั้ น  หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น  ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้มีการด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-------------- 
ก. บทน า 

รั ฐ ธ รรม นู ญ แ ห่ งร าช อ าณ าจั ก ร ไท ย  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  ห ม วด  ๕  ห น้ าที่ ข อ งรั ฐ  ม าต รา ๕ ๔  
บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า  
“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี  
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติ
ว่ า  “ ให้ รั ฐ พึ งจั ด ให้ มี ยุท ธศาสตร์ชาติ เป็ น เป้ าหมายการพัฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื นตามหลั ก  
ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้ เกิด  
การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  
อนึ่ งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  - ๒ ๕ ๘ ๐ ) ป ระกาศ  ณ  วั น ที่  ๘  ตุ ล าคม  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ  
เกษตรกรยุคใหมแ่ละอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 
๑.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๔.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
๕.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
เป้าหมาย 
๑.ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
๒.ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
๓ .ผู้ เรี ยน  เป็ นบุ คคลแห่ งการ เรี ยน รู้  คิ ด ริ เริ่ ม และสร้ างส รรค์ น วั ตกรรม  มี ค วาม รู้  มี ทั กษ ะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔ .ผู้ เรี ย น ที่ มี ค ว าม ต้ อ งก า ร จ า เป็ น พิ เศ ษ  (ผู้ พิ ก า ร ) ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์  ก ลุ่ ม ผู้ ด้ อ ย โอ ก า ส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
๕.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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๖.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) แ ล ะส ร้ า ง เส ริ ม คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ต าม ห ลั ก ป รั ช ญ า 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในกา ร
บริ ห ารจั ด การ เชิ งบู รณ าการ  มี ก ารก ากั บ  ติ ด ต าม  ป ระ เมิ น ผล  มี ระบ บ ข้ อมู ล ส ารสน เท ศ  
ที่ มีป ระสิทธิภ าพ  และการรายงานผลอย่างเป็ นระบบ ใช้ งานวิจั ย  เทคโน โลยีและนวัตกรรม  
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านั ก งาน คณ ะกรรม การก ารศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ได้ ก าห น ด น โยบ ายป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
มาตรการและแนวด าเนินการ 
นโยบายที ่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

บทน า 
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการ
ศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ 
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กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็น
ต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ 
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด 
๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
๓.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
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๖. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  และพลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่ พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๑.๒ สถานศึกษา  
(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
๒.พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  ๒.๒ สถานศึกษา 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 



 25 

                                                                                      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.นครพนม  เขต  2    

อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และ
แก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
 (๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและความ
ช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ 
   ๑. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
   ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
   ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
   ๕. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 

ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  โดยมีแนวทาง 
การด าเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 
(๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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(๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  
๔.๒ สถานศึกษา 
(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
(๔) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
บทน า 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิง
สมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มี
ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑  
๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
 ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี 
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น  เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้ งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 ๑.๕  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒. สถานศึกษา  
 ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ 
ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะ
เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) 
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 
 ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้
เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
 ๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความ
ต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
 ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 
 ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
บทน า 
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่ม
ตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึง
ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
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คร ูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 
๑.หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ  
๒.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ 
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และน าไปปฏิบัติได ้
๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔ . ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชี พและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่         
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๖ . ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด 
๑.ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
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๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
       เป็ น ม าต รก ารส นั บ ส นุ น ให้ มี ก า ร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ให้ เป็ น ห ลั ก สู ต ร 
เชิงสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑  เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้ านทั้ งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 (๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล 

พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (๑) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุป
และรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึ กษาเพ่ือ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  (๓)สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
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  (๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
๒.๑.๒ สถานศึกษา 
  (๑)จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
  (๒)จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
  (๓)ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
  (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
  (๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  (๗)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี

วินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ   
- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

 (๒)จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นระถม 
ศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น 



 32 

                                                                                      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.นครพนม  เขต  2    

 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 (๔)สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม 
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

 (๕)ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการ 

 (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
๒.๒.๒ สถานศึกษา 
 (๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 (๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
(STEAM Education) เช่น 
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล 
และการหาความสัมพันธ์ 
 (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 (๔)จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
 (๕)จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
 (๖)จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 (๗)ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
 (๘)สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี

วินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือ
ใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ   
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
-มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
(๒)  ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
(๔)สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและ
เตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
(๕)จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก
คิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 

๒.๓.๒ สถานศึกษา    
 (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : 
IS) 
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
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 (๔)จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็น
นวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุน
ให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
 (๕)ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
 (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ในรูปแบบที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการด าเนินการ 
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
 (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention : EI)  
 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 (๕)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
 (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
 (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส 
 (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษาเป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ 
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้  
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการ 
ด าเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบ 
ของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนือ้หาหลักสูตรที่ก าหนด 
 (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ 
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
 

๓.๒ สถานศึกษา 

 (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
 (๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
 

๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง 

๔.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

 (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
 (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
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 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็น
ระบบ 

๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดยพัฒนาให้ เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท า
กิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและ
กรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path) 
(๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 
(๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
(๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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(๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) 
(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู 
ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ
ตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(๑๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 
(๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(๑๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  น าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่
การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

๒)พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
เป็นต้น 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

๕) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
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นโยบายท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
                  ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
บทน า 
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่
เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของ
ประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภู มิภาค และส่วนกลาง 
สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุก
คนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้าง
หลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for  
Sustainable Development) 
๒. สถานศกึษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงาน
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน 
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 



 39 

                                                                                      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.นครพนม  เขต  2    

ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที ่ภ ูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑.สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
(๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
๑.๒ สถานศึกษา 
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท า
แผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือในไปใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษา 
(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึงครบถ้วน 
(๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
(๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัย
ทั้งไปและกลับ 

๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที ่
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) 
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
(๒)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน 
ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่
ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอเป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตาม
สภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม  เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และ
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความ
เหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือ
กับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning 
Technology: DLT) 

 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บทน า  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า ศาสตร์ของ
พระราชาสู่ ก าร พั ฒ นาที่ ยั่ งยื น  โดยยึ ดห ลั ก  ๓  ป ระการคื อ  “มี ค วามพอป ระมาณ  มี เห ตุ ผ ล  
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 

ระหว่างกันทั้ งภายในและภายนอกประเทศอย่างบู รณาการ  โดยมีวิสัยทัศน์ เพ่ือให้ประเทศไทย  
“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” 
ดั งนั้ น  นโยบายด้ านการจัดการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน เพ่ื อรองรับ วิสั ยทั ศน์ ดั งกล่ าว  จึ งได้ น้ อมน า 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย  
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มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป 

อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียว
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค สู่การลด
ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่
เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
๑.สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
๒.สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัด
แยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
๓.สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
๔.นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
๕.นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  
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๖.ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึก
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ ให้ เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑.จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
๓.จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
๔.พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับ

สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

๕.จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน  
ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 
๗.พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 
๘.สรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพ่ือด าเนินการต่อยอด

ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๙.สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

๑๐.พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

๑๑.ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๑๒.ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
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และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก 
ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๓.พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ  BBL/PLC และ Decision – Makingการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสียลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน 
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ 
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 

๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปผลรายงาน 
 

นโยบายที ่๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

บทน า 
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ เนื่องจากเป็น
นโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับส านักงาน
ทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล  Digital Technology เช่น 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
เป้าประสงค์ 
๑.สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
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๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้ เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมา- 
ภิบาล  
๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
   เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจ
ด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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(๑)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา 

 (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการ
เลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย
และความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 

 (๓)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

 (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

 (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต 

 (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

 (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

 (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
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และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 

๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี 
ประสิทธิภาพเป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(๒)ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(๔ ) ส่ ง เสริมการบ ริห ารจัดการเขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษาโดย ใช้ พ้ื นที่ เป็ น ฐาน  (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
(๗)ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 

๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน และสถานศึกษาเป็นมาตรการที่ เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital 
Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
ปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับ
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จัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนด
เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
ธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  

(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  

(๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 
 

๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน 
ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่
หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
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ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๒ 

 

วิสัยทัศน ์  
        “ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒   จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ไดม้ำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย น้อมน ำพระบรมรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงยั่งยืน”  

 

พันธกิจ  
๑.ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติและกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับสำกล 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำรสรำ้งโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  
๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
๖. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
๘. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือ
พัฒนำมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

เป้าหมาย   
๑.ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 
๒. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอ่ืน ๆ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
๓. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มี
ควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลก
ที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
๔. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
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๕. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ 
และจรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
๖.  สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีสมดุลใน
กำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ค่านิยมองค์กร 
“องค์กรแห่งควำมสุข องค์กรคุณธรรม”   
 

อุดมการณ์การท างานของ สพป.นพ.๒   
 “ยึดหลักธรรมำภิบำล  มำตรฐำนไฉไล  บริกำรเต็มใจ  สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน” 
 

 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๒ 

 
จุดเน้นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๒ 
 ๑.  โรงเรียนไฉไล 
 ๒.  มีกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
 ๓.  นักเรียนอ่ำนได้  เขียนได้  คิดได้  ลำยมือสวย 
 ๔.  ผู้บริหำรดี  ครูดี  บุคลำกรดี  มีควำมสำมัคคี  ท ำหน้ำที่ดีที่สุด 
 
กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ ๔  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
  มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ ๕  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
๑.ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๑.๑.ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       ๑.๒.สถำนศึกษำมีกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       ๑.๓.สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 
 ๒.๑ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย 
และรักษำศีลธรรม 
๓.ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
๓.๑ ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือ กับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
๑.ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๑.๑.ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ น ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 ๒.๑.ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
 ๓.๑.ผู้เรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับแนวโน้มกำร
พัฒนำของประเทศ  
๒.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถท่ีสอดคล้องกับทักษะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย
และน ำไปปฏิบัติได้ 
 ๒.๑.ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี๒๑ (3R8C) 
๓. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะน ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 ๓.๑.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ 
(NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 ๓.๒.ผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มำกกว่ำ
ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชำเพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
๔.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำมีทักษะอำชีพที่       
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ   
 ๔.๑.ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มี
ทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของตนเอง มี
ทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม
และน ำไปปฏิบัติได้ 
 ๕. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
 ๕.๑.ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 
 ๕.๒.ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
๖. ครู เปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
 ๖.๑.ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำร
เรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
๗. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
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กลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๑. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
๒. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๒.๑.ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน 
๓. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 ๓.๑.สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด 
และพ้ืนที ่
๔. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง 
โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถำนศึกษำ 
 ๔.๑.ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับ
สภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ  และที่ตั้ง
ของสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับผู้พิกำร 
 ๔.๒.ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
 ๔.๓.ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
๕. งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้สถำนศึกษำ
บริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๖. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรด้ำน 
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๖.๑.สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๗. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพของประชำชน 
 ๗.๑.สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ 
 ๗.๒.สถำนศึกษำท่ีมีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กลยุทธ์ที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๑.๑.สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน
กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ 
๒. สถำนศึกษำสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำจัดท ำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมรู้ เรื่อง  ฉลำกสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตำมแนวทำง Thailand ๔.๐ 
 ๒.๑.สถำนศึกษำมีกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพ่ือลดปริมำณขยะและมี
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 ๒.๒.นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่ำง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 ๒.๓.ครู และนักเรียนสำมำรถน ำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand ๔.๐ 
๓. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำรผลิตและบริโภค สู่
กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 
 ๔.๑.สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๒.นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์  ใน
กำรด ำเนินกิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  
 ๔.๓.ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัยด้ำน
กำรสร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบส ำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่ำงเอ้ือหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
๖. สถำนศึกษำในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำก ๒๒๕ เขต มีนโยบำยส่งเสริม
ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๗. สถำนศึกษำต้นแบบน ำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะทุกโรงเรียน 
๘. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรน ำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทุกโรงเรียน 
๙. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรท ำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๙.๑.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร  
และสถำนที่ให้เป็นส ำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
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กลยุทธ์ที ่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๑.สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำน
กำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำน
ทั่วไป 
 ๑.๑.สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ 
๒.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒.๑.สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำนที่มีควำม
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ เป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำมเพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกต ำบล 
๓.หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรร
มำภิบำล  
 ๓.๑.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ๓.๒.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
๔.หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำรและกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน 
 ๔.๑.สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology) 
 ๔.๒.สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด 
๕. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
 ๕.๑.สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง น ำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
๕.๔.สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
๕.๕.สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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ส่วนที่  ๓ 

รายละเอียดโครงการ   
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ได้ก ำหนดนโยบำย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำหมำย  และยุทธศำสตร์  เพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์  ได้จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรส ำนักงำน  ค่ำสำธำรณูปโภค  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน  
และกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  จ ำนวน  ๓  ครั้ง  ดังนี้ 
  จัดสรรครั้งที่  ๑        จ ำนวน   ๑,๕๐๐,๐๐๐  บำท 
  จัดสรรครั้งที่  ๒        จ ำนวน   ๒,๐๐๐,๐๐๐  บำท 
  จัดสรรครั้งที่  ๓        จ ำนวน   ๑,๕๐๐,๐๐๐  บำท 
                    จ านวนเงิน       ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยงบประจ ำในส ำนักงำนเขต  จ ำนวน    ๓,๐๐๐,๐๐๐  บำท 
จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร                 จ ำนวน    ๒,๐๑๒,๒๒๐  บำท 
รวมทั้งสิ้น            จ ำนวน    ๕,๐๑๒,๒๒๐  บำท 
 
 

จ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  ๒ 

ที ่ กลยุทธ์ งบสพป. งบสพฐ. รวม 
๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์ ๒๙๐,๐๐๐ ๕๙๗,๐๐๐ ๘๘๗,๐๐๐ 
 และของชำติ    
๒ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ ๗๕๖,๘๒๐ ๕๘๒,๑๙๐ ๑,๓๓๙,๐๑๐ 
 ในกำรแข่งขันของประเทศ    
๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ๓๔๕,๐๐๐ ๔๙๒,๑๙๖ ๘๓๗,๑๙๖ 
 ทรัพยำกรมนุษย์    
๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร    
 กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลด    
 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ๒๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ 
๕ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต    
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓๐,๐๐๐ ๑๓๓,๒๖๐ ๑๖๓,๒๖๐ 
๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร    
 จัดกำรศึกษำ ๕๗๐,๔๐๐ - ๕๗๐,๔๐๐ 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๑๒,๒๒๐ ๑,๘๒๑,๖๔๖ ๓,๘๓๓,๘๖๖ 
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บัญชีจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

แผนงำน : พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ 

กิจกรรมรองกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area Based) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  เขต  ๒ 

 
 

 
แผนการใช้จ่าย 

 

 
งบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำย 
ไตรมำส 

๑ 
ไตรมำส 

๒ 
ไตรมำส 

๓ 
ไตรมำส 

๔ 
ก.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
๑. ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ - - - - - 
๒. ค่ำเบี้ยประชุม สพท./ก.ต.ป.น. - - - - - 
๓. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๔. ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร - - - - - 
๕. ค่ำวัสดุส ำนักงำน ๑๑๗,๔๐๐ ๒๙,๓๕๐ ๒๙,๓๕๐ ๒๙,๓๕๐ ๒๙,๓๕๐ 
๖. ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ำรุงรักษำ ๓๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 
๗. ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะขนส่ง/บ ำรุงรักษำ ๖๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๘. ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๒๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
ข.  ค่าสาธารณูปโภค      
๙. ค่ำไฟฟ้ำ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
๑๐. ค่ำประปำ ๔๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๑๑. ค่ำโทรศัพท์ ๔๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๑๒. ค่ำบริกำรไปรษณีย์โทรเลข ๓๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 
๑๓. ค่ำเช่ำเว็บไซต์ - - - - - 
๑๔. ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ๑,๗๔๖,๖๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 
 ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ    สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
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กลยุทธ์ที่  ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   
ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 

๑ แข่งขันกีฬำนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
๒ กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    
 สู่สถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๓ สภำนักเรียนตำมหลักวิถีประชำธิปไตย ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 
๔ ลูกเสือคุณธรรม น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
๕ พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยศูนย์เฉพำะกิจดูคุ้มครอง    
 และช่วยเหลือนักเรียน ๘๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ 

๖ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ 
๗ กำรรับนักเรียน  ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 
๘ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  ๔๔๓,๐๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่  ๑ ๒๙๐,๐๐๐ ๕๙๗,๐๐๐ ๘๘๗,๐๐๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 
๑ งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปะหัตกรรม    
 วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียนปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ ๒๖๕,๐๐๐ - ๒๖๕,๐๐๐ 

๒ นิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ปีงบประมำณ    
 ๒๕๖๓ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ 

๓ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยและกำรแก้ปัญหำ    
 กำรอ่ำนเขียนภำษำไทยของนักเรียน  ภำคเรียนที่  ๒      
 ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ 

๔ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  ปีงบประมำณ  ๒๕๖๒ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
๕ Pre – PISA ๒๐๒๑ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 
๖ พัฒนำกำรน ำสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้สู่ชั้นเรียน    
 ปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ ๕๕,๙๒๐  ๕๕,๙๒๐ 

๗ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล กำรแข่งขัน    
 ทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ  ประจ ำปี  ๒๕๖๓ ๕,๙๐๐ ๑๙,๑๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 

๘ เพ่ิมทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจน    
 ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบกำรศึกษำภำคบังคับ - - - 

๙ ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ    
 เขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำนครพนม  เขต  ๒ - ๑๐๒,๔๐๐ ๑๐๒,๔๐๐ 

๑๐ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบ    
 มำตรฐำนกลำงในระดับชั้นประถมศึกษำปีที ๒, ๔-๕    
 และมัธยมศึกษำปีที่  ๑,๒  ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๑๑ กำรทดสอบควำมสำมำรถข้ันพ้ืนฐำนของผู้เรียน    
 ระดับชำติ (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓     
 ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ - ๑๐๖,๘๒๐ ๑๐๖,๘๒๐ 

๑๒ กำรทดสอบประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้  ระดับ    
 ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ - ๘๓,๘๗๐ ๘๓,๘๗๐ 
 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่  ๒ ๗๕๖,๘๒๐ ๕๘๒,๑๙๐ ๑,๓๓๙,๐๑๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 

๑ กำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 เด็กพิการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563    

๒ ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ    
 ศึกษาด้วยระบบ TEPE Online  ประจ าปี    
 งบประมาณ  2563 ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

๓ การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ า    
 กว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา      
 ประจ าปี  2561 - 2562 ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๔ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ    
 บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ๘๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 

๕ ประชุมสัมมนำปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร    
 ทำงกำรศึกษำต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ/    
 ครูผู้ช่วย ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

๖ พัฒนำบุคลำกรสัมพันธ์ แบ่งปันควำมรักและ    
 ควำมสำมัคคี สพป.นครพนม เขต ๒ ๘๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ 

๗ พัฒนำพฤติกรรมบริกำรและกำรท ำงำนเป็นทีม ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
๘ ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  O-NET      
 ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ - ๔๗๒,๑๙๖ ๔๗๒,๑๙๖ 

๙ พัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำร    
 คิดวิเครำะห์โดยใช้กระบวนกำร Active Learning ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๑๐ กำรขยำยผลอบรม (Boot Camp) ให้แก่ครูผู้สอน    
 ภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๒  ในโรงเรียน    
 ขนำดเล็ก ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

๑๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศภำษำ    
 ที่สำม  (ภำษำจีน) ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

๑๒ กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรที่ใช้ใน    
 กำรประกอบอำชีพส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษ    
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

๑๓ พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
 ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ส่วนที่ ๒ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่  ๓ ๓๔๕,๐๐๐ ๔๙๒,๑๙๖ ๘๓๗,๑๙๖ 

 
กลยุทธ์ที่  ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 

๑ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ    
 ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) - - - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 

๒ กำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี    
 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) เพ่ือยกระดับ    
 คุณภำพกำรศึกษำในห้องเรียน สพป.นพ.๒ - - - 

๓ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบ    
 สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

๔ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ 
 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่  ๔ ๒๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่  ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 

๑ จัดกำรขยะและรักษำสิ่งแวดล้อม ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 
๒ สร้ำงจิตส ำนึกกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริม    
 คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลัก    
 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง - ๑๓๓,๒๖๐ ๑๓๓,๒๖๐ 
 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่  ๕ ๓๐,๐๐๐ ๑๓๓,๒๖๐ ๔๓๓,๒๖๐ 

 
กลยุทธ์ที่  ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 
๑ ตรวจสอบเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนด้ำน    
 กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ    
 ตำมเกณฑ์ประเมินของ สพฐ. ๒๒,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐ 

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนกำรปฏิบัติงำน    
 ครูผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำร    
 จัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำร    
 ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

๔ กำรด ำเนินกำรประเมินส่วนรำชกำรตำม    
 มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ    
 รำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบสพป. งบสพฐ. รวม 

๕ กำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำร    
 จัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
 ประถมศึกษำนครพนม  เขต  ๒ ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ 

๖ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ    
 เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในในโรงเรียน ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

๗ กำรสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมไทย ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 
๘ พัฒนำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 
๙ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ    
 พ.ศ.  ๒๕๖๓ ๑๑๓,๔๐๐ - ๑๑๓,๔๐๐ 

๑๐ กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก  ประจ ำปี ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 ๒๕๖๓    

๑๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำน    
 กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (e-budget)    
 ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

๑๒ กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  ประจ ำปี    
 งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

๑๓ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงระบบกำรยื่นขอรับ    
 บ ำเหน็จ บ ำนำญ ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์    
 (Pensions’Electronic Filing) ผ่ำนระบบ    
 บ ำเหน็จบ ำนำญ ประจ ำปีงบประมำณ  ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 
 พ.ศ.  ๒๕๖๓    

๑๔ ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ    
 ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 

๑๕ จ้ำงลูกจ้ำงปฏิบัติงำนในส ำนักงำน - - - 
 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่  ๖ ๕๗๐,๔๐๐ - ๕๗๐,๔๐๐ 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๑๒,๒๒๐ ๑,๘๒๑,๖๔๖ ๓,๘๓๓,๘๖๖ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๒ 
ที่    ๓๖  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
....................................... 

  ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒  จะด าเนินการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  ระหว่างวันที่  ๑๓ – 
๑๕  กุมภาพันธ์๒๕๖๓  ณ  โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑  นายพลชัย  ชุมปัญญา      ผอ.สพป.นครพนม  เขต  ๒          ประธานกรรมการ   
๑.๒  นายอรรถกานต์  อุรณไพร         รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต  ๒    รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางวิไลวรรณ  สิทธ ิ  ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ   กรรมการ 

 ๑.๔  นางปิยะนาฎ   ทองหมั้น  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
 ๑.๕  นายธนัทชัย  ไชยปัญหา  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

๑.๖  นางพัชรี  สุวรรณอ าไพ  ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 ๑.๗  นางพิศมัย  สุวรรณมาโจ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 

๑.๘  นางแพรวพรรณ   อรุณไพร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ กรรมการ 
๑.๙  นางสาวชลัดดา  ภูมิวัฒน์  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ  กรรมการ 
๑.๑๐  นางจุฑามณี  หอยตะคุ              นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

         ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ 
๑.๑๑  นางชลันธร  ภูม ี      ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑๒  นางจันทนา  จิตพิมพ์  อุทโย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    กรรมการและผู้ช่วยฯ 
 ๑.๑๓  นางวชัราภรณ์  ทีสุกะ      นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยฯ 
  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ก ากับติดตาม  และประสานงาน  เพ่ือให้การด าเนินการ
อบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒.  คณะกรรมวิทยากร 

     ๒.๑  นายพลชัย  ชุมปัญญา     ผอ.สพป.นครพนม  เขต  ๒  วิทยากร 
     ๒.๒  นางวิไลวรรณ  สิทธ ิ  ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตามฯ  วิทยากร 
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     ๒.๓  นางปิยะนาฎ   ทองหมั้น  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน       วิทยากร 

       ๒.๔  นางชลันธร  ภูม ี     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      วิทยากร 
  มีหน้าที ่ ให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓.  คณะกรรมการฝ่ายที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม 
       ๓.๑  นางชลันธร  ภูมี   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ 
       ๓.๒  นางปิติพร  พานิชกิจ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       ๓.๓  นางศันสนีย์  ชูแหวน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
       ๓.๔  นางจันทนา  จิตพิมพ์  อุทโย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   

   กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๕  นางวัชราภรณ์  ทีสกุะ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
มีหน้าที ่    จัดหาที่พัก  อาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอตลอดการจัดประชุมอบรม 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าข้อมูลและเอกสารรูปเล่ม 
     ๕.๑  นางชลันธร  ภูม ี   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 

       ๕.๒  นางปิติพร  พานิชกิจ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
     ๕.๓  นางศันสนีย์  ชูแหวน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
     ๕.๔   นางวชัราภรณ์  ทสีุกะ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๕.๕  นางจันทนา  จิตพิมพ์  อุทโย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

   กรรมการและเลขานุการ 
     ๕.๖  นางสาวจุฑาลักษณ์  สิงห์สุดี ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการและผู้ช่วยฯ 

 มีหน้าที ่    ประสานการขอข้อมูล  เตรียมเอกสาร  รวบรวมข้อมูล  และจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่ม 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

   ๖.๑  นายอรรถกานต์  อรุณไพรรอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2   ประธานคณะกรรมการ 
       ๖.๒  นางจุฑามณี  หอยตะคุ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
       ๖.๓  นายวชิิต  ใจช่วง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ๖.๔  นายอ าพัน  พรมโคตร ผอ.ร.ร.บ้านปากอูน   กรรมการ 
       ๖.๕  นางชลันธร  ภูม ี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
                ๖.๖  นางจันทนา  จิตพิมพ์  อุทโย     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

   กรรมการและผู้ช่วยฯ 
  มีหน้าที ่    เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  

๗.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 
       ๗.๑  นางวิไลวรรณ  สิทธ ิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ประธานกรรมการ 
                ๗.๒  นางวัชราภรณ์  ทีสุกะนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขาฯ 

     ๗.๓  นางสาวจุฑาลักษณ์  สิงห์สุด ี ลูกจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
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  มีหน้าที ่    เป็นพิธีกรในการประชุมอบรม  แจ้งข่าวสาร   และประชาสัมพันธ์  เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  และบันทึกภาพกิจกรรมในการจัดท าแผน 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
       ๘.๑  นางวิไลวรรณ  สิทธ ิ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ประธานกรรมการ 
                ๘.๒  นางปิยะนาฎ  ทองหมั้น   ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

     ๘.๓  นางวัชราภรณ์  ทีสกุะ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๘.๔  นางชลันธร  ภูม ี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 

              ๘.๕  นางจันทนา  จิตพิมพ์  อุทโย     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   กรรมการและผู้ช่วยฯ 
  มีหน้าที ่    ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ   
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  บังเกิดผลดีและ 
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๓   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

                                                                            
 
 
 

(นายพลชัย  ชุมปัญญา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


