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2560-2564) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
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ทั้งได้มีการพิจารณาจัดท าโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือให้แผนปฏิบัติการนี้
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ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 2 จังหวัด      (อุบลราธานี และอ านาจเจริญ) ทั้งนี้ ด้วยมุ่งหวังให้
ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี     

 

      
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     3   

 

 

สำรบัญ 
                            

  หน้ำ 
ค ำน ำ   
ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไป 1 
  ความเป็นมา 1 

  อ านาจหน้าที่ 2 

  ข้อมูลการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 3 

  สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  3 

  พ้ืนที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ 3 

  โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  7 

  สหวิทยาเขต   8 

  ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 12 

  ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา 13 

ส่วนที่ 2 นโยบำยและแนวด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563    18 
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 18 

  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 19 

  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 

  การด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

19 

  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21 

  มาตรการและแนวด าเนินการตาม 6 นโยบาย 24 

ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 50 
  ทิศทางการพัฒนาองค์กร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 50 

  การวิเคราะห์ SOAR 50 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 53 

  กลยุทธ์ จุดเน้นและนโยบายการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่านิยมหลัก 54 

  ค่านิยมหลัก ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 55 

 
 



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     4   

 

 

สำรบัญ 
                            

  หน้ำ 
ส่วนที่ 4    กรอบกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  58 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           59 

  ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา            61-64 

ส่วนที่ 5    กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ  65 
  ขั้นตอนการน าแผนสู่การปฏิบัติ                                                               65-67 

  ปฏิทินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 67 

ภำคผนวก 50 
 - ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ 369/2562  ลงวันที่    

4  พฤศจิกายน  2562 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     5   

 

 

    ส่วนที่ 1  
สภำพทั่วไป

 
1. ควำมเป็นมำ 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 
 

 ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงานบูรณาการ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งให้ส านัก
งบประมาณ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
ให้ความเห็นชอบเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น 
 

 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความส าคัญในการใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการบริหารงาน และร่วม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์หลัก 
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 3. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรได้ปฏิบัติ และรับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที ่
 

2. อ ำนำจหน้ำที่  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา  
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 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย   

 

3. ข้อมูลกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 9 กลุ่ม และ 1 
หน่วย ดังนี้ 
    1. กลุ่มอ านวยการ       
    2. กลุ่มบริหารงานบุคคล     
    3. กลุ่มนโยบายและแผน      
    4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
    5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                             
  7. กลุ่มกฎหมายและคด ี  
    8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     

4. สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ 2 จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตั้งอยู่เลขที่   
298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) ต าบลกุดลาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
โทร 045-422186 โทรสาร 045-422185 เว็บไซต์ www.secondary29.go.th    
 
5. พื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
 

 จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร   
มีเนื้อที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.00 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 
 

http://www.secondary29.go.th/
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  ทิศเหนือ  
   : ติดต่อกับ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ยโสธร และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
   ทิศตะวันออก  
   : ติดต่อกับ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
  ทิศใต้  
   : ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชำประชำธิปไตย และศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก  
   : ติดต่อกับ ศรีสะเกษ และยโสธร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตราประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ค าขวัญประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
  “เมืองแห่งดอกบัวงำม แม่น  ำสองสี มีปลำแซบหลำย หำดทรำยแก่งหิน ถิ่นไทยนักปรำชญ์  ทวยรำษฎร์
ใฝ่ธรรม งำมล  ำเทียนพรรษำ ผำแต้มก่อนประวัติศำสตร์ ฉลำดภูมิปัญญำท้องถิ่น ดินแดนอนุสำวรีย์คนดีศรีอุบล” 
 
 
. 
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 ลักษณะภูมิประเทศและอำกำศ 
  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 68 เมตร 

(227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูง ต่ า จัดเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ าโขงเป็นแนวเขตกั้น

จังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ ามูล ซึ่งแม่น้ ามูลไหลผ่านกลาง

จังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก แล้วไปลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม และมีล าน้ าใหญ่ ๆ อีกหลายสาย 

ได้แก่ ล าเซบก ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่ส าคัญ     

คือเทือกเขาบรรทัดและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 

  ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมีอากาศร้อน     
ในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 
   

 กำรปกครองและประชำกร 
  จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 25 อ าเภอ 219 ต าบล 2,229 หมู่บ้าน 
59 เทศบาล 185 อบต. มีประชากรทั้งสิ้น 1,874,548 คน เป็นชาย 937,766 คน คิดเป็นร้อยละ 50.02 หญิง 
936,782 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97 ที่มา : http://stat.dopa.go.th/  
 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

  จังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ประมาณ โดยประมาณ 585 กิโลเมตร มีพ้ืนที่การปกครอง ทั้งสิ้น 3,161,248 
ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 56 ต าบล 653 หมู่บ้าน 24 เทศบาล 39 อบต. มีประชากรทั้งสิ้น 
378,621 คน เป็นชาย 188,770 คน คิดเป็นร้อยละ 49.85 เป็นหญิง 189,851 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14 
ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ โครงสร้างประชากรเป็นชาวไทยอีสาน   
มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และเชื้อสายเวียดนามอยู่เล็กน้อย มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี  
 

ทิศเหนือ    : ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ทีอ่ าเภอเลิงนกทา และมุกดาหาร ที่อ าเภอดอนตาล 
ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขง 

ด้านอ าเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอเขมราฐ อ าเภอกุดข้าวปุ้น และ
อ าเภอตระการพืชผล 
 ทิศตะวันตก   : ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร ที่อ าเภอป่าติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา 
 ทิศใต้   : ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอม่วงสามสิบ 
 

 
 
 

http://stat.dopa.go.th/
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 สภำพภูมิศำสตร์จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 โดยทัว่ไปจังหวัดอ านาจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ย ๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง
บางส่วน มีล าน้ าที่ส าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ 
   1. แม่น้ าโขง 
         2. ล าเซบก 
          3. ล าน้ าเซบาย 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกต่างของ
ฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 
3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม     
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
 

 สัญลักษณ์จังหวัดอ านาจเจริญ (ตรำประทับจังหวัดอ ำนำจเจริญ) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปพระมงคลมิ่งเมือง เปล่งแสงฉัพพรรณรังสี เปล่งรัศมีโดยรอบพระเศียร ซึ่งให้ความคุ้มครอง
ชาวเมือง 
 

  ค ำขวัญประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
            “ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ า งามล้ าถ้ าศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขา
แสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม ”  
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6. โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
* กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
* กลุ่มงานประสานงาน 

 
 
 

 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานนโยบายและแผน 
* กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
* กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล 
  และรายงาน 

 
 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ 
   การจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ 
  นักเรียน  
* กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 
  สวัสดิภาพและกองทุน 
  เพื่อการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
  กระบวนการเรียนรู้ 
* กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
  การศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
  ทางการศึกษา 
* กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม 
  และประเมินผลระบบบริหาร 
  และการจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 
* กลุ่มงานเลขานุการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

 

 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

* งำนธุรกำร 
* กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและ  
  ก ำหนดต ำแหน่ง 
* กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
* กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและ 
  ทะเบียนประวัติ 
* กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร 
 

* กลุ่มงำนบริหำรกำรเงิน 
* กลุ่มงำนบริหำรบัญชี 
* กลุ่มงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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7. สหวิทยำเขต  
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีสหวิทยำเขตในสังกัด ดังนี้ 
สหวิทยาเขตในจังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวน 9 สหวิทยาเขต (59 โรงเรียน) 
สหวิทยาเขตในจังหวัดอ านาจเจริญ 

จ านวน 4 สหวิทยาเขต (22 โรงเรียน) 
1. สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 
2. สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 
3. สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 
4. สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล 
5. สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ 
6. สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 
7. สหวิทยาเขต 7 วาริน 
8. สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม 
9. สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก 

1. สหวิทยาเขต 1 เมืองอ านาจเจริญ 
2. สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา 
3. สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน 
4. สหวิทยาเขต 4 พนา 
 

 

 สหวิทยาเขตในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 9 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

โรงเรียน 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
1. สหวิทยาเขต 1 เมือง 1  

1. เบ็ญจะมะมหาราช 
2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี 
3. อุบลราชธานีศรีวนาลัย 
4. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 
5. ไผ่ใหญ่ศึกษา 
6. ดงยางวิทยาคม 
7. ศรีน้ าค าศึกษา 

1,802 
1,113 
158 
742 
190 
138 
101 

2,127 
668 
259 
682 
104 
66 
56 

3,929 
1,781 
147 

1,424 
294 
204 
157 

2. สหวิทยาเขต 2 เมือง 2  
1. นารีนุกูล 
2. ปทุมพิทยาคม 
3. นารีนุกูล 2 
4. หนองขอนวิทยา 
5. หนองบ่อสามัคคีวิทยา 
6. ดอนมดแดงวิทยาคม 
7. หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

1,756 
491 
200 
151 
184 
397 
441 

2,004 
400 
78 
87 
115 
268 
316 

3,760 
891 
278 
238 
299 
665 
757 
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โรงเรียน 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
3. สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 

1. เขื่องในพิทยาคาร 
2. บ้านไทยวิทยาคม 
3. เสียมทองพิทยาคม 
4. ชีทวนวิทยาสามัคคี 
5. สหธาตุศึกษา 
6. เก่าขามวิทยา 

 

1,410 
119 
35 
86 
70 
121 

1,385 
73 
63 
83 
59 
69 

2,795 
192 
138 
169 
129 
190 

4. สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล    
1. มัธยมตระการพืชผล 
2. กุดข้าวปุ้นวิทยา 
3. ขุมค าวิทยาคาร 
4. เกษมสีมาวิทยาคาร 
5. สะพือวิทยาคาร 
6. โนนกุงวิทยาคม 

 

1,665 
520 
186 
248 
364 
293 

1,202 
416 
174 
156 
206 
185 

2,867 
936 
260 
404 
570 
478 

5. สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ    
1. โพธิ์ไทรพิทยาคาร 
2. พังเคนพิทยา 
3. เขมราฐพิทยาคม 
4. โนนสวางประชาสรรค์ 
5. พะลานวิทยาคม 

 

751 
422 
881 
172 
99 

588 
322 
795 
91 
80 

1,339 
744 

1,676 
263 
179 

6. สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่    
1. ศรีเมืองวิทยาคาร 
2. ตาลสุมพัฒนา 
3. เอือดใหญ่พิทยา 
4. หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
5. สิรินธรวิทยานุสรณ์ 
6. โขงเจียมวิทยาคม 
7. เชียงแก้วพิทยาคม 

 

1,128 
316 
407 
370 
515 
431 
211 

902 
211 
319 
268 
391 
352 
106 

2,030 
527 
726 
638 
906 
783 
317 
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โรงเรียน 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
7. สหวิทยาเขต 7 วาริน 

1. ลือค าหาญวารินช าราบ 
2. ส าโรงวิทยาคาร 
3. สว่างวีระวงศ์ 
4. วารินช าราบ 
5. ห้วยขะยุงวิทยา 
6. โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
7. วิจิตราพิทยา 

1,491 
400 
336 
540 
176 
585 
234 

1,448 
353 
138 
365 
123 
341 
157 

2,939 
753 
470 
905 
299 
926 
391 

8. สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม 
1. เดชอุดม 
2. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 
3. ทุ่งศรีอุดม 
4. นากระแซงศึกษา 
5. ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 
6. นาส่วงวิทยา 
7. นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 

1,937 
392 
262 
269 
393 
439 
338 

1,841 
403 
415 
191 
331 
229 
350 

3,778 
795 
677 
460 
724 
668 
688 

9. สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก 
1. บุณฑริกวิทยาคาร 
2. นาจะหลวย 
3. ดงสว่างวิทยา 
4. นาโพธิ์วิทยา 
5. น้ ายืนวิทยา 
6. โดมประดิษฐ์วิทยา 
7. อ่างศิลา 

850 
805 
227 
406 
756 
370 
428 

960 
776 
177 
325 
609 
177 
345 

1,810 
1,581 
404 
731 

1,365 
547 
773 
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 สหวิทยาเขตในจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 4 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

โรงเรียน 
นักเรียน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 
1. สหวิทยาเขต 1 เมืองอ านาจเจริญ    

1. อ านาจเจริญ 
2. เสนางคนิคม 
3. คึมใหญ่วิทยา 
4. นาวังวิทยา 
5. นาเวียงจุลดิศวิทยา 
6. อ านาจเจริญพิทยาคม 

1,858 
523 
243 
160 
376 
294 

1,712 
356 
131 
84 
194 
246 

3,570 
879 
374 
244 
566 
540 

2. สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา 
1. สร้างนกทาวิทยาคม 
2. ปทุมราชวงศา 
3. ลือวิทยาคม 
4. ค าเข่ือนแก้ววิทยาคม 
5. ชานุมานวิทยาคม 

178 
793 
209 
73 
557 

159 
828 
141 
79 
639 

337 
1,621 
350 
152 

1,196 
3. สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน 

1. น้ าปลีกศึกษา 
2. นายมวิทยาคาร 
3. นาจิกพิทยาคม 
4. หัวตะพานวิทยาคม 
5. ศรีเจริญศึกษา 
6. จิกดู่วิทยา 

293 
241 
196 
881 
56 
68 

151 
122 
194 
480 
51 
48 

444 
363 
390 

1,361 
107 
116 

4. สหวิทยาเขต 4 พนา 
1. พนาศึกษา 
2. ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 
3. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 
4. ลืออ านาจวิทยาคม 
5. มัธยมแมด 

524 
227 
257 
358 
108 

536 
291 
187 
267 
46 

1,060 
518 
444 
625 
154 

 

: ข้อมูลสารสนเทศ 1 พฤศจิกายน 2562 
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8. ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
 

ที ่ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(โรงเรียน) 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

(โรงเรียน) 
1 ศูนย์ภาษาไทย ปทุมพิทยาคม ปทุมราชวงศา 
2 ศูนย์คณิตศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช พนาศึกษา 
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบ็ญจะมะมหาราช อ านาจเจริญ 
4 ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขื่องในพิทยาคาร หัวตะพานวิทยาคม 
5 ศูนย์ศิลปะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

อุบลราชธานี 
นายมวิทยาคาร 

6 ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา ลือค าหาญวารินช าราบ ลืออ านาจวิทยาคม 
7 ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นารีนุกูล เสนางคนิคม 
8 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เดชอุดม อ านาจเจริญ 
9 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมตระการพืชผล อ านาจเจริญ 
10 ศูนย์กิจกรรมแนะแนว นารีนุกูล อ านาจเจริญ 
11 ศูนย์กิจกรรมห้องสมุด นารีนุกูล 2 ลืออ านาจวิทยาคม 
12 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ วารินช าราบ ชานุมานวิทยาคม 
13 ศูนย์หลักสูตร เบ็ญจะมะมหาราช หัวตะพานวิทยาคม 
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9. ข้อมูลสำรสนเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด 
มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากร รวมทั้งการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษา          
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูล
สารสนเทศการจัดการศึกษา ตามตาราง ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงแสดงข้อมูลผู้บริหำร บุคลำกร ครู และนักเรียน 
ที ่ ปริมาณ จ านวน หน่วย 
1 บุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

- ผู้บริหาร 
- 38 ค (1) 
- 38 ค (2) 
- พนักงานราชการ 
- พนักงานพิมพ์ดีด 
- ลูกจ้างประจ า 
- ลูกจ้างชั่วคราว 
- พนักงานขับรถยนต์ 

1 
15 
32 
4 
2 
1 
9 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจ านวน 65 คน 
2 จ านวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 
- พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
- ลูกจ้างประจ า 
- ลูกจ้างชั่วคราว 

81 
87 

3,719 
187 
128 
489 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมจ านวน 4,691 คน  
3 จ านวนสถานศึกษา 81 โรงเรียน 
4 จ านวนห้องเรียน 2,110 ห้องเรียน 
5 จ านวนนักเรียน 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
29,674 
24,262 

 
คน 
คน 
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ผลต่ำงเปรียบเทียบ 2560-2561 

ที ่ ปริมาณ จ านวน หน่วย 
จังหวัดอ านาจเจริญ   

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
8,559 
6,311 

 
คน 
คน 

รวมจ านวน 68,806 คน  
6 ขนาดโรงเรียน 

- ขนาดเล็ก  ( 0 – 50 คน) 
- ขนาดกลาง (501 – 1,500 คน) 
- ขนาดใหญ่  (1,501 – 2,500 คน) 
- ขนาดใหญ่พิเศษ  (2,501 ขึ้นไป) 

38 
30 
6 
7 

โรงเรียน 
โรงเรียน 
โรงเรียน 
โรงเรียน 

รวมจ านวน 81 โรงเรียน 
 
 

ตำรำงที่ 2 ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 
 

กลุ่มสำระ/วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย/ปีกำรศึกษำ 

ผลต่ำงเปรียบเทียบ 
2560-2561 

ผลต่ำงเปรียบเทียบ
กับระดับชำติ 

2560 2561 สังกัด ภำค ประเทศ +/- +/- 

ภาษาไทย 48.30 54.57 48.77 46.46 48.29 -1.88 -0.01 

คณิตศาสตร ์ 25.68 29.73 26.55 23.93 26.30 2.97 0.62 

วิทยาศาสตร์ 32.03 36.18 32.47 31.13 32.28 2.33 0.25 

ภาษาอังกฤษ 29.22 28.49 30.14 32.54 30.45 0.97 1.23 

เฉลี่ยรวม 135.23 148.97 137.93 134.06 137.32 4.39 2.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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ตำรำงที่ 3 ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 
 

กลุ่มสำระ/วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย/ปีกำรศึกษำ 

ผลต่ำง
เปรียบเทียบ 
2560-2561 

ผลต่ำง
เปรียบเทียบ
กับระดับชำติ 

2560 2561 สังกัด ภำค ประเทศ +/- +/- 
ภำษำไทย 47.88 44.80 50.07 46.63 49.25 3.08 -1.37 

คณิตศำสตร์ 21.38 26.55 24.64 20.98 24.53 0.71 -3.15 

วิทยำศำสตร์ 27.81 29.13 29.48 24.41 29.37 2.60 -1.56 

สังคมศึกษำ 33.48 34.12 34.96 33.03 34.70 1.22 -1.22 

ภำษำอังกฤษ 24.65 27.51 27.91 24.36 28.31 -0.04 -3.66 

เฉลี่ยรวม 155.20 162.11 167.06 149.41 166.16 6.91 -10.96 
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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10. กำรด ำเนินงำนคุณธรรมควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต”  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน   
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” (ภายใต้ชื่อ  
เขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างทีมประสานขับเคลื่อนที่มีพลัง 2) พัฒนาคุณธรรม
ความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้ของบุคคล 3) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารที่ดี 4) พัฒนานวัตกรรมการท างาน   
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ 5) สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างานที่ดีเพ่ือองค์กร เพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)    
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม 
น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน  
  จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผ่านการประเมินเป็นเขตต้นแบบ เมื่อปี 2558 
มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้ง
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหรือกลยุทธ์ที่ดีในการท างาน สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพการท างาน         
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเชื่อมโยงการท างานให้เกิดภาพลักษณ์และมาตรฐานแก่สถานศึกษาทุกแห่ง     
ในสังกัด 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน 

IIT 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก 

EIT      

3. กำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ 

OIT 
คะแนนที่ได ้ ระดับ 

22.37 25.03 34.55 81.95 B 
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ส่วนที่ 2  
นโยบำยและแนวด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีใจความส าคัญว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐาน
ให้ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
   1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง   
   2) ยึดมั่นในศาสนา  
   3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

  2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
   1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ ชั่ว ดี 
   2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 

  3. มีงำนท ำ มีอำชีพ 
   1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
   2) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน
และมีงานท าในท่ีสุด 
   3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว 
 

  4. เป็นพลเมืองดี 
   1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   2) ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองด ี
   3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
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ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ . 2560 หมวด 5 หน้ าที่ ของรั ฐ  มาตรา 54  
บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  
 

 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 
เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 หลักกำร 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
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 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับมัธยมศึกษำ 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 
 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง 
ตามความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วย    
จดัการศึกษา 
 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงสาระส าคัญ 
 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล / ข้อเท็จจริง    
ที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท า
ความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
 9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 

นโยบำยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ย่ังยืน” 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุง่สู่ Thailand 4.0 
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เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       

ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นอย่างยิ่ ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่ งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ซึ่ ง  “คน ไทย ในอนาคต  จะต้ องมี ค ว ามพร้ อมทั้ ง ก าย  ใ จ  สติปัญญา  มี พัฒนาการที่ ดี รอบด้ าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ื น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
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มำตรกำรและแนวด ำเนินกำร 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
บทน ำ 
 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความ
แตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ เป็นต้น 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมน  
ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 

โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
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  1.2 สถานศึกษา  
   (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 
    (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 2. พัฒนำผู้เรียนมีควำมให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ทุกระดับควำม
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  2.2 สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
   (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
   (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับ
ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
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นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
บทน ำ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความ
สนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21      
มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น    
ในศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติมาตรการและ
แนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำมควำมสำมำรถ 

ควำมสนใจ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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 โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
     1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
      1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ      
ที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
      1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้าน
ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจ ให้สถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
      1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                     1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน   
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. สถานศึกษา  
  2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น 
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) 
  2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย  
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
  2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 
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  2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
  2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 
  2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
บทน ำ 
 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ป ระชากรวั ย เ รี ยนทุ กช่ ว ง วั ย  ตลอดจนการ พัฒนา  ครู  และบุ คล ากรทา งการ 
ศึกษา ดังนี้ 
 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียน
ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา             

มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุ
ปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ด้านกฬีาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนัก
ถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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เป้ำประสงค์ 
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได ้
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 1. พัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ 
      เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 

สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุก
ด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   
      มีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
เน้นการพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
 2. กำรพัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียน 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
   ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้าน
ภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
   2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา       มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
ให้มีคุณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3    
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3      
   (2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียน ทุกระดับชั้น 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
   2.3.2 สถานศึกษา    
   (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
   (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 
ขั้น (Independent Study : IS) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
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   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็น    
นักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา       
การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษา
ต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  
   (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
   เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
   โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุ
คลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
   (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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   (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 3. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำ 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความ รู้ 
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  3.2 สถานศึกษา 
   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดี โอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล 
 4. กำรพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
 
 



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     34   

 

 

  4.1 กำรผลิตครูที่มีคุณภำพ 
   การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู    
ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
   โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ 
กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล 
การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 
  4.2 พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบ บ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 
   โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือ
วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
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   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การ
สอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและ
หน้าที่ของตน 
   (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 
   (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
   (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
   (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face – to – 
Face Training 
   (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
   (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
  2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น 
  3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
  4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
  5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
 
นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และกำรลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
บทน ำ 
 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้ เด็กวัยเรียนและผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จ จริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พ้ืนที่ 
 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 1. สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
   (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  1.2 สถานศึกษา 
   (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน  
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ีจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 – 6 ปี) 
เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
   (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ 
   (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  สนับสนุนให้ผู้ เรียนที่อยู่ห่ างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 2. กำรยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนตำม
บริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
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  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
 3. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถำนศึกษำทุกประเภท อย่ำงเหมำะสม 
และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลน    
ทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
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 4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียน 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครู
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 
 
นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน ำ  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้น้อมน า 

ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน  โดยยึดหลัก  3 ประการคือ  “มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 

ระหว่างกันทั้ งภายในและภายนอกประเทศอย่ างบู รณาการ  โดยมีวิ สั ยทัศน์ เ พ่ือให้ประเทศไทย  
“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” 
 ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว  จึงได้น้อมน า 
ศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย  



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     41   

 

 

มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา        

ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อัน
จะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน  
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 7 สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
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 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less  
 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ
สร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน  
 มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ 
อ่ืน ๆ 
 3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ
การเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint 
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
 5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
 7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
 8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อด าเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
 11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
 12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 15. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอด
ขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 
 16. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ   
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบำยที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
บทน ำ 
 นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้ านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้ง
ส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud 
Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
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 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 1. ให้สถำนศึกษำ หรือ กลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน  ด้านธุรการ       
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู     
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติ การและด า เนินการส่ ง เสริม  สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ มสถานศึกษา  
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่ งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึ กษา ให้ เ ป็ นแหล่ ง เ รี ย นรู้ ต ล อดชี วิ ต ขอ งทุ กคน ในชุ มชน  เป็ น ศู นย์ ก ล า ง ในการ พัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ 
   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่า งเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้ านการบริหารงานทั่ ว ไป  โดยด า เนินการ เป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 2. พัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนมีควำมทันสมัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงานส่วนกลาง 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
  (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
  (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
  (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 
 3. ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ     
โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน และสถำนศึกษำ 
  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบป ระมา ณ อุ ดห นุ น ผู้ เ รี ย นทุ กคน  ส อด คล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ าส ตร์ ช า ติ ที่ ต้ อ ง ก า รป ฏิ รู ป ก า ร คลั ง 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้
อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ก ลุ่ ม ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล  
กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง  
  (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  
  (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 
 4. พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบกำรท ำงำนที่เป็น
ดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูล อ่ืน  ๆ ที่ จ า เป็น  มาวิ เคราะห์ เ พ่ือให้ สถานศึกษาสามารถจัดการ เรี ยนรู้  
เ พ่ือพัฒนาผู้ เรี ยนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิ เคราะห์ เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ 
แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบ
บริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือ
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 
  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
  (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ    
ทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างาน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
  (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
ทิศทำงกำรพัฒนำองค์กร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กำรวิเครำะห์ SOAR  
 

1. Strengths จุดเด่นหรือจุดแข็ง 
 เรื่องใดหรือสิ่งใดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ท าได้ดี มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ สะท้อนให้เห็นถึงความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถขององค์กร (Capacity of Organization) ได้อย่าง
ชัดเจนเชิงประจักษ์คืออะไร 
  1.1 มุ่งม่ันพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 

1.2 การสรรหา – บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) เป็นไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรม 
1.2 การขับเคลื่อน ICT ในสถานศึกษา/DILT 
1.3 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบริการในเขตพ้ืนที่ 
1.4 การส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
1.5 อาคารสถานที่ มีความสะอาดร่มรื่น  
1.6 บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
1.7 การมอบหมายบุคลากรดูแลสหวิทยาเขตเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
1.8 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท าให้รวดเร็ว 
1.9 มีโครงการพัฒนาบุคลากรหลายด้าน 
1.10 จิตส านึกในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กร 
1.11 มีคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก 
1.12 สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความพร้อมในการพัฒนา 
1.13  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจ านวนมาก ที่ท างานร่วมกับหน่วยงานในส่วนกลาง 
 

2. Opportunities โอกำสที่จะท ำให้เกิดผลส ำเร็จตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำบัน 
    ของเรำทุกกลุ่ม 
  2.1 จุดเด่น หรือ ควำมสำมำรถของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีอะไรบ้าง     
ที่ท่านคิดว่าสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ 
 ด้ำนวิชำกำร 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

 2) การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้เป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 3) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
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 4) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
 5) เทคโนโลยี 
 6) นโยบายมีความชัดเจน 

  2.2  แรงกดดันภำยนอก หรือ ภัยคุกคำมที่เอำมำสร้ำงเป็นโอกำสได้ อะไรบ้างที่สามารถน ามาเป็น
ปัจจัยในการสร้างโอกาสให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ 
 1) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อคุณภาพของผู้เรียน 

 2)  ความคาดหวังของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องการพัฒนาในด้านการให้บริการความสุจริต 
 3) สังคมภายนอก 
 4) งบประมาณสนับสนุน 
 5) การรักษามาตรฐาน 
 6) การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

 7) ระบบการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล 
 8) การตรวจสอบทุจริตของหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เช่น ปปช. สตง. สพฐ. ฯลฯ 
  2.3 ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 มีเรื่องใดหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองและถือเป็นโอกาสที่ดีของส านักงาน        
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

 1) ความสุจริต โปร่งใส 
 2) การสร้างความเท่าเทียม/คุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 3) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 4) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร บุคลากรทางศึกษา ครู และนักเรียน 
 5) คุณภาพแรงงานตามท่ีตลาดต้องการ 
 6) การบริการที่ดี 
3. Aspirations ควำมมุ่งม่ันปรำรถนำในอนำคตที่ต้องกำรให้สถำบันเป็น หรือ ประสบควำมส ำเร็จคืออะไร  
    มีแผนยุทธศำสตร์ และโครงกำรอะไรบ้ำงท่ีต้องกำร 
  3.1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2) พัฒนาเครือข่ายผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 3) พัฒนาผู้เรียนให้สื่อสารกับนานาชาติได้อย่างน้อยสองภาษา 
 4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  3.2 ด้ำนคุณภำพคร ู
 1) ครูพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี 
 2) ครูพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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 3) น าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
 4) พัฒนาครูเชิงระบบ 
 5) การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
  3.3 ด้ำนคุณภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 1) ผู้บริหารพัฒนาตนเองด้านเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพงานในการบริหาร 
 2) ผู้บริหารพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 4) ยึดหลักธรรมมาภิบาล 

3.4 ด้ำนคุณภำพบริหำรจัดกำร 
 1) พัฒนาระบบการสร้างเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) พัฒนาระบบบริหารเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
  4) ลดความเหลื่อมล้ า 
  3.5 ด้ำนคุณภำพควำมสัมพันธ์กับชุมชน 
  1) สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือช่วยสร้างความพร้อมของผู้เรียนสู่ความเป็นนานาชาติ 
 2) สร้างเครือข่ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพ่ือความร่วมมือและลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านคุณภาพการศึกษา 
4. Results รู้และวัดผลได้อย่ำงไรว่ำผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ได้นั้นแสดงให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ 
    ตำมเป้ำประสงค์ (Goals) และควำมมุ่งม่ันที่ต้องกำร (Aspirations) ซึ่งได้ก ำหนดไว้ เช่น 
  4.1 ผลลัพธ์ด้ำนคุณภำพผู้เรยีน  
 1) ร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ได้อย่างน้อยสองภาษา  
  2) ร้อยละ 80 ผูเ้รียนสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3) ร้อยละ 80 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สอบผ่าน O-NET มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 
 4) ร้อยละ 80 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.2 ผลลัพธ์ด้ำนคุณภำพครู   
 1) ร้อยละ 90 ครูสามารถสร้างนวัตกรรมและท าวิจัยในชั้นเรียนได้  
 2) ร้อยละ 90 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างน้อยสองภาษา 
 3) ร้อยละ 90 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันต่อเหตุการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 4) ร้อยละ 100 ครูผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป 
  4.3 ผลลัพธ์ด้ำนคุณภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
 1) ร้อยละ100 บริหารโรงเรียนโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล 
 2) ร้อยละ100 ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารโรงเรียน 
 3) ร้อยละ100 ผู้บริหารผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับเด่น 
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  4.4 ผลลัพธ์ด้ำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  
 - สามารถบริหารจัดการระบบดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรการ และการประเมินนิเทศติดตาม 
  4.5 ผลลัพธ์ด้ำนคุณควำมสัมพันธ์กับชุมชน  
  1) สามารถช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน ตามที่ชุมชนต้องการ 
  2) ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 3) มีเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา 
  4) ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ มุ่งสู่สากล
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
  

พันธกิจ 
 1. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา 
     2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพ้ืนฐานของงานวิจัย 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 81 โรงเรียน จัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
           3. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาทุกสาระวิชาและการบริหาร 
          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
ร้อยละ 100 มีสมรรถนะภาษาอังกฤษในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
          5. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึนโดยใช้ผลงานวิจัย 
          6. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 81 โรงเรียน มีคุณภาพ  
เชิงระบบในการบริหารเน้นในหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์  
 1. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา 
     2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพงาน    
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของงานวิจัย 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดเน้นและนโยบำยกำรพัฒนำ  
 1. การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิตอลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ผ่านการอบรมในการใช้เทคโนโลยีและน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. มีภาคี หรือเครือข่ายที่จะร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภาคีร่วมกัน 
 4. มีการวิจัยและน าผลงานวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและน าเอาความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบนหลักของการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. มีการบริหารเชิงระบบบนหลักธรรมการภิบาลในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการใช้เทคโนโลยีและระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 81 โรงเรียน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมและน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ท า
ให้ผล O-NET สูงขึ้น 
 3. คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นในทุกรายวิชาโดยการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรูปแบบภาคี
และเครือข่าย 
 4. มีการน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  
 5. ครูร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการน าเอารายวิชาภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ควบคู่
ไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โรงเรียนมีคุณภาพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 100 จากการบริหารเชิงระบบหลักธรรมาภิบาล 
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ค่ำนิยมหลัก (Corporate  Values) 
 ค่ำนิยมในกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  29  คือ  “S M A R T” 
 S  :  Service mind       = กำรมีน  ำใจพร้อมที่จะให้บริกำร 
 M :  Mastery       = กำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ 
 A : Accountability/Transparency = กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  
        รับผิดชอบ 
 R : Relationship           = กำรมีน  ำใจ  ใจเปิดกว้ำงควำมเป็นพ่ีน้อง 
 T : Teamwork           = กำรท ำงำนเป็นทีม 

 

จุดเน้น 
นโยบายในการบริหารและการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ก าหนดเป็น 
จุดเน้น “4 ดี 4 ใหม”่ ดังนี้ 
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4 ใหม่ 

4 ใหม่ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและการจัดการเพ่ือให้เกิดคุณภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  4 ใหม ่

  1   3 

  2   4 

 
คุณภาพนักเรียน 
(คนไทย)ยุคใหม่ 

      

คุณภำพครูยุคใหม่ 

 

คุณภำพโรง เรียนและ

แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
 

คุณภำพกำรบริหำรยุคใหม่ 

 

 

1. ใฝ่รู้ 

2. ใฝ่ดี 

3. มีจิตสำธำรณะ 

4. คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น 

5. ภูมิใจในควำมเป็นไทย 

6. ยึดมั่นประชำธิปไตย 

7. รังเกียจและต่อต้ำนกำรทุจริต 

8. สุขภำพกำยและใจสมบูรณ์ 

 

1. เป็นผู้อ ำนวยให้นักเรียนเกิด 

    กำรเรียนรู้ 

2. พัฒนำตนเองและแสวงหำ  

   ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

3. มีคุณภำพและมำตรฐำน 

   ตำมวิชำชีพ 

1. แหล่งเรียนรู้มีคุณภำพ 

    และเพียงพอ 

2. ใช้แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม 

    กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ 

 

1. กระจำยอ ำนำจ 

2. กำรมีส่วนร่วมของ    

   Stakeholders 

3. ยึดหลักธรรมำภิบำล 

4. น ำระบบและกำรบริหำร 

   แนวใหม่มำใช้ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กร 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกันในแผนบูรณำกำร โครงกำร กิจกรรมหลัก 

ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ควำมม่ันคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 1 การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคง  
ของชาติ ประเด็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์          
การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ      
ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และนวัตกรรม       
การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัย          
และนวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคทำงสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น การส่งเสริม  
การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
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ส่วนที่ 4  
กรอบกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามภารกิจ และสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29      
จึงได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           
งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (งบพ้ืนฐาน) กรอบวงเงิน 5,000,000 บาท (เป็นงบประมาณที่ใช้บริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตาม
เกณฑ์งบบริหารงานพ้ืนที่การศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป             
ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่างไกล และจัดสรรตามภาระงาน เพ่ือกระจายงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงาน 
ประกอบด้วย ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ส่วนที่ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นงบประมาณในแผนงานสนองนโยบาย จุดเน้น และยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักท่ีดูแลในส่วนของนโยบาย จุดเน้น และยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นงบประมาณตามผลผลิต 
โครงการ/กิจกรรม เทียบเท่าผลผลิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ (ต้องได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึงจะด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมได้)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     59   

 

 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 

ที ่ รำยกำร 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

งบพื้นฐำน 
งบพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 

ส่วนที่ 1 งบบริหำรส ำนักงำน (งบพื้นฐำน) 
1 งานประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล (ก.ต.ป.น.)  40,000 - 40,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากร สพม.29 400,000 - 100,000 
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง) 150,000 - 150,000 
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 - 50,000 
5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น 180,000 - 50,000 
6 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารสถานที่ 100,000 - 50,000 
7 ค่าวัสดุส านักงาน/จ้างเหมาบริการ 400,000 - 100,000 
8 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์  50,000 - 50,000 
9 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 120,000 - 120,000 
10 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน  70,000 - 70,000 
11 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต สพม.29  70,000 - 70,000 
12 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/น้ าประปา/ไปรษณีย์/โทรศัพท์) 300,000 - 300,000 
13 พัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 400,000 - 400,000 
14 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง (9 + 1 คน) 1,016,000 - 1,016,000 
15 ประชุมผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 20,000 - 20,000 
16 ประชุมบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 50,000 - 50,000 
17 ด าเนินการจัดสอบพนักงานราชการ/ลูกจ้าง 30,000 - 30,000 
18 มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 20,000 - 20,000 
19 ศิลปหัตถกรรม 2563 100,000 - 100,000 
20 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 40,000 - 40,000 
21 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 26,650 - 26,650 
22 งบภาระงานของกลุ่ม/หน่วย 1,170,000 - 1,170,000 
23 งบส ารองจ่าย ปี 2563  400,000 - 400,000 

รวมงบประมำณส่วนที่ 1 5,000,000 - 5,000,000 
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ที ่ รำยกำร 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

งบพ้ืนฐำน 
งบพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

รวมท้ังสิ้น 

ส่วนที่ 2 งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผล 
           ตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ 
1 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ

มนุษย์และของชาติ 
20,000 - 20,000 

2 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

230,000 - 230,000 

3 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

360,000 - 360,000 

4 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

65,830 - 65,830 

5 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

25,910 - 25,910 

6 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

468,260 - 468,260 

รวมงบประมำณส่วนที่ 2 1,170,000 - 1,170,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ นโยบำย และมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

ควำมสอด 
คล้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

พื้นฐำน 
งบ 

พัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์/น
โย

บำ
ย 

มำ
ตร

ฐำ
นเ

ขต
ฯ 

(ม
.ท

ี)่ 

กลุ่มอ ำนวยกำร    

1 พัฒนา ปรับปรุง ขยายผล ติดตามการใช้งาน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ และสถานศึกษา 
SMSS ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 29 

37,700 - 6 1 น.ส.พรทิพย์ น้อยแก้ว 
นางธัญดา บรรเรืองทอง 

2 พัฒนา ขับเคลื่อน ระบบการควบคุม 
ภายในเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

23,990 - 6 1 น.ส.พรทิพย์ น้อยแก้ว 
นางธัญดา บรรเรืองทอง 

3 พัฒนาระบบการติดตามมาตรฐานส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 29 

12,400 - 6 6 น.ส.พรทิพย์ น้อยแก้ว 
นางธัญดา บรรเรืองทอง 

4 สพม.29 ท าดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ 
ลดและคัดแยกขยะ 

25,910 - 5 - น.ส.พรทิพย์ น้อยแก้ว 
นางธัญดา บรรเรืองทอง 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

5 แผนอัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากร 
การศึกษา 

45,200 - 6/6 2 นางขัตติยาภรณ์ บาระมี 
น.ส.ภัทราลี บุตรวงศ์   
น.ส.เพชรรัตน์  เหลากลม 
 
     



 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     62   

 

 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

ควำมสอด 
คล้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

พื้นฐำน 
งบ 

พัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์/น
โย

บำ
ย 

มำ
ตร

ฐำ
นเ

ขต
ฯ 

(ม
.ท

ี)่ 

6 การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

76,400 - 6/6 2 นางขัตติยาภรณ์ บาระมี   
นางสมจินตนา  แสงภักดี 
น.ส.วาทินี  อยู่สุข 
 

7 พัฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า รป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ ก า ร
บริหารงานบุคคลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 29 
 

28,400 - 6/6 2 นางขัตติยาภรณ์ บาระมี   
นางอภิญญา  เงาศรี 
น.ส.พิมพ์ลดา โชคศิรินิธริัฐ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

8 การติดตามการด าเนินงานตวัชี้วดัตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของ สพฐ.และจดุเน้นนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 

26,800 - 6/6 1 นายส าเนียง ค าโฮม 
นางอรวรรณ สารพิศ 

9 การประชุมชี้แจงการขอตั้งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

27,370 - 6/6 1 นายส าเนียง ค าโฮม 
นายชิดชัย  ขยายวงศ์ 

10 ติดตามข้อมูลอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัดเชิงประจักษ์ 
 

15,830 - 4 2 นายส าเนียง ค าโฮม 
นายชิดชัย  ขยายวงศ์ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

11 โครงการตามงบประมาณ 160,000 - 3 - นางนิภาภร  ชลการ  
นางณิรชา  ทิณพัฒน ์
น.ส.ทมิตา  ไชยศร ี

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
12 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
50,000 - 4 5 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์  

น.ส.ประยงค์ศรี พูลทรัพย์  
น.ส.ผ่องศรี  สมยา  
นางสาธิกา  จันทนป  
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13 ถอดบทเรียน : วิธีปฏิบัติทีดี (Best Practice) 
ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 

80,000 - 2/2 2,3 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์      
นางณัฐธภา  ตรงดี  
น.ส.ณปภัช  บุญสมศรี   
นายสมรุศ  หรุจันทร ์

14 อบรมปฏิบัติการพัฒนาและเตรียมการประเมิน 
คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนระดับโรงเรียน 
(School Quality Award : ScQA) และรางวัล 
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Awards : OBECQA) 
 

60,000 - 2/2 - นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์      
นางจิรา  ลังกา 

15 โรงเรียนวิถีพุทธ 20,000 - 1,3 2,3 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์  
น.ส.ผ่องศรี  สมยา  
นายธนา  ธุศรีวรรณ 
นางสาธิกา  จันทนป  
 

16 ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (สะเต็มคืออาชีพ อาชีพ
สะเต็ม) 

23,162 - 2,3/
2,3 

- นายฉัตรชัย ทองสุทธิ ์
น.ส.ผ่องศรี  สมยา 
นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังส ี
น.ส.ณปภัช บุญสมศรี 
 

17 นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 66,838 - 2/2 2 นายฉัตรชัย ทองสุทธ์ิ 
นางวาสนา ไชยรตัน ์
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี  

18 อบรมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสืบสวน 
สอบสวน วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 

50,000 - 3 1 นายยศสรัล ขันทอง          
พ.จ.ท.ศุภกฤษ ไชยะโอชะ   
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กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

19 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ของศูนย์ 
ข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

40,000 - 6 2 นายธเนศ  สุขอุทัย 
นายพัฒนศักดิ์  เทศไธสง 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

20 โครงการตามงบประมาณทีไ่ด้รับ 150,000 - 3 - น.ส.ชรินภรณ์ ดอกดวง 
นางสุภาภรณ์ กัญญะลา 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ และหน่วยตรวจสอบภำยใน 

21 ศึกษาดูงานการเงินบัญชีและพัสดุของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

35,800 - 6 2 นายธนเดช บุญจรัส    
นางสมปอง บุระด า   
นางสายชล งามพันธ์ 

22 การตรวจสอบการเงิน บญัชีและพัสดุ 
ของสถานศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปี 
งบประมาณ 2563 
 

114,200 - 6/4 2 นางพรทิพย์ นัยเนตร 
นางสายชล งามพันธ์ 
 

หมำยเหตุ : 
 1. การใช้งบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เสนอให้ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
 2. งบจ้างบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อย่างมีประสิทธิภาพ 
                *3. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธผิลตามนโยบาย จุดเนน้ 6 
ยุทธศาสตร์ จะด าเนนิการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                   *4. โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายสภาพบริบท และการจัดสรรงบประมาณ ตามความจ าเปน็และ
ความเหมาะสมขององค์กร เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
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ส่วนที่ 5  
กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการน าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด 

2. ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความส าคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นกรอบในการบริหารงาน และร่วมขับเคลื่อนตัวชี้วัด   
ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์
  3. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับ
ทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
  5. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ควร 1) ให้ความส าคัญกับการติดตาความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์ 
การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2) พิจารณาใช้ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญ
ในการประเมินผล 3) สร้างระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ทบทวน ก าหนดมาตรการ เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณและจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแล ให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน ในกำรด ำเนินกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตินั้นมีขั้นตอน   
กำรด ำเนินงำน โดยใช้วงจรพัฒนำคุณภำพงำน PDCA ของเดรมม่ิง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย กำรวำงแผน       
( Plan : P ) กำรปฏิบัติ ( Do : D ) กำรตรวจสอบ ( Check : C ) และกำรปรับปรุงแก้ไข ( Action : A )  
 

  1. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ( P ) 
   1.1  ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการสู่การปฏิบัติ 
    2)  ก าหนดกิจกรรมเพื่อด าเนินการ 
    3)  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม/ก าหนดการ 
    4)  ร่างค าสั่งคณะท างาน 
    5)  ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม 
    6)  รายละเอียดประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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   1.2 ผู้บริหารด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณา 
    2)  ซักถามเพ่ิมเติมหรือให้ข้อเสนอแนะ 
    3)  อนุมัติให้ด าเนินการกิจกรรม 
 

  2.  กำรปฏิบัติ ( D ) 
   2.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  จัดท าหรือมอบให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการจัดท าค าสั่ง 
    2)  แจ้งเวียนค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    3)  แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือท าการเบิก จ่าย 
    4)  แจ้งกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อประเมินแผน 
   2.2 ผู้บริหารด าเนินการ 
    1)  จัดประชุมหรือมอบหมายให้ประชุมคณะท างาน 
    2)  ชี้แจงท าความเข้าใจและมอบหมายภารกิจ 
    3)  ก ากับ ติดตาม นิเทศ 
   2.3  คณะท างานด าเนินการ 
    1)  เข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงและรับมอบภารกิจ 
    2)  ด าเนินการตามภารกิจที่รับมอบ 
    3)  ขอรับค าปรึกษาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือฝ่ายอ านวยการ 
 

  3.  กำรตรวจสอบ ( C ) 
   3.1  ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
    1) ตรวจสอบการด าเนินการครบทุกกิจกรรมหรือไม่ เรื่องใดปฏิบัติได้  
        หรือปฏิบัติไม่ได้ตามท่ีวางแผนไว้ 
    2) เสนอหลักฐานการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะท างานพิจารณา  
        เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ 
    3) รวบรวมผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ภาพกิจกรรม   
                         ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
    4)  จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะท างานแต่ละคน 
    5)  รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร ดังนี้ 
  5.1  บันทึกเสนอขออนุญาตจัดกิจกรรม 
  5.2  แผนการจัดกิจกรรม 
  5.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
  5.4  รายละเอียดประการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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  5.5  บันทึกเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
  5.6  แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
  5.7  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  5.8  รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 
  5.9  ภาพกิจกรรม 
  5.10  ผลงานเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการด าเนินการ (ถ้ามี) 
 

  4. กำรปรับปรุงแก้ไข ( A ) 
   1)  ผู้บริหารพิจารณารายละเอียดจากเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบ 
   2)  สั่งการให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

 

  ในการบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ค านึง      
ถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา และค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการ
ด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง 
 

ปฏิทินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 

ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

5 มกราคม 2563 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  
   (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ประสานการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามไตรมาสทุกกลุ่ม/หน่วย 

5 เมษายน 2563 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
   (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

5 กรกฎาคม 2563 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน  
   (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) 

5 ตุลาคม 2563 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
    (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 29 
ที่ 369/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 29 

……………………………………………………… 
 

ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นกรอบในการพิจารณา
การด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พุทธศักราช 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม     ทุกฉบับ รวมทั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้ สอดรับกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีคุณภาพ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป ็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามเป้าหมายที ่ก าหนด จึงแต่งตั ้ง
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

      1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
              1) นางศิริญา  ถาวร              รอง ผอ.สพม.29 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.29      ประธานกรรมการ 
        2) นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์          ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ    รองประธานกรรมการ 
        3) นายส าเร็จ  ธงศรี       ข้าราชการบ านาญ               กรรมการ 
        4) นายบพิตร  มีหนองหว้า       ข้าราชการบ านาญ             กรรมการ 
        5) นายสรศิลป์  นามมณี       ข้าราชการบ านาญ                              กรรมการ 
        6) นายธนเดช  บุญจรัส           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ              กรรมการ 
        7) นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว     ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                   กรรมการ 
        8) นางนิภาภร  ชลการ            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        กรรมการ 
        9) นางขัตติยาภรณ์  บาระมี      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
       10) นายยศสรัล  ขันทอง           ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี                   กรรมการ 
       11) นางพรทิพย์  นัยเนตร       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                  กรรมการ 
       12) นางสาวชรินภรณ์  ดอกดวง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ             กรรมการ 
       13) นายส าเนียง  ค าโฮม       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน               กรรมการและเลขานุการ 
       14) นางบุญมี  พลพิทักษ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
                /มีหน้ำที่... 
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/มีหน้ำที่ ... 
 

        มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษาหารือเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
รวมทั้ง หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
       2. คณะกรรมกำรจัดท ำยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 1) นายส าเนียง  ค าโฮม         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                       ประธานกรรมการ  
 2) นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์          ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ            รองประธานกรรมการ 
 3) นายธนเดช  บญุจรัส            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ             กรรมการ
 4) นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                        กรรมการ 
 5) นางนิภาภร  ชลการ            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการ
 6) นางขัตติยาภรณ์  บาระมี      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบคุคล                     กรรมการ 
 7) นายยศสรลั  ขันทอง         ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย และคด ี             กรรมการ 
 8) นางพรทิพย์  นัยเนตร         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                       กรรมการ 
 9) นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง    ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ           กรรมการ 
 10) นายพิชยั  ญาณศิร ิ         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
 11) นางวาสนา  ไชยรัตน ์        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
 12) นางสาวสุกานดา  ธิมา        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 13) นางสาวผ่องศรี  สมยา        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 14) นางจิรา  ลังกา          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 15) นางณัฐธภา  ตรงด ี          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 16) นายธนา  ธุศรีวรรณ          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 17) นางสาธิกา  จนัทนป          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
 18) นางสาวจามรี  เชื้อชัย         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 20) นางสาวกชพร  พนัธ์ศิริ       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 21) นางสาวณปภัช  บญุสมศรี    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
 22) นางสมปอง  บุระด า         นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
 23) นางณิรชา  ทิณพฒัน ์        นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 24) นางสายชล  งามพันธ์         นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ             กรรมการ 
 25) นางธัญดา  บรรเรืองทอง     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
 26) นางสาวทมิตา  ไชยศรี        นักวิชาการศึกษาช านาญการ                        กรรมการ 
 27) พ.จ.ท.ศุภกฤษ  ไชยะโอชะ   นิติกรช านาญการ               กรรมการ 
 28) นางสาวสุภาวดี  สมบัติ       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                           กรรมการ 
 29) นางบญุมี  พลพิทักษ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการและเลขานุการ 
 30) นางอรวรรณ  สารพิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 31) นายชิดชัย  ขยายวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
             32) นายธเนศ  สุขอุทัย          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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/20)นายธเนศ… 
 
 
... 

           31) นายพัฒนศักดิ์  เทศไธสง      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           32) นางสาวอรณา  ศรีสมุทร      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้ำที่ กลั่นกรอง ทบทวน พิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  
           1) นางอรวรรณ  สารพิศ           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ  
           2) นายชิดชัย  ขยายวงศ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 
           3) นายธเนศ  สุขอุทัย        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                             กรรมการ 
           4) นายพัฒนศักดิ์  เทศไธสง       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                            กรรมการ 
           5) นางบุญมี  พลพิทักษ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการและเลขานุการ 
           6) นางสาวอรณา  ศรีสมุทร       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           7) นายเสกศิริ  วรรณะสุทธะ      ลูกจ้างชั่วคราว                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
         มีหน้ำที่ สรุป รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสารประกอบการประชุม และจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
      4. คณะกรรมกำรกลั่นกรอง ตรวจสอบ วิเครำะห์โครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
          1) นางศิริญา  ถาวร                  รอง ผอ.สพม.29 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.29          ประธานกรรมการ 
          2) นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์            ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ          รองประธานกรรมการ 
          3) นายธนเดช  บุญจรัส             ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ                         กรรมการ 
          4) นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว        ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                          กรรมการ 
          5) นางนิภาภร  ชลการ              ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          กรรมการ       
         6) นางขัตติยาภรณ์  บาระมี          ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                       กรรมการ 
         7) นายยศสรัล  ขันทอง         ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี                               กรรมการ 
         8) นางพรทิพย์  นัยเนตร         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                     กรรมการ 
        9) นางสาวชรินภรณ์  ดอกดวง       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ         กรรมการ 
        10) นายส าเร็จ  ธงศรี        ข้าราชการบ านาญ                               กรรมการ 
        11) นายบพิตร  มีหนองหว้า        ข้าราชการบ านาญ                กรรมการ 
        12) นายสรศิลป์  นามมณี        ข้าราชการบ านาญ              กรรมการ 
        13) นางวาสนา  ไชยรัตน์        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ       
        14) นางสาวสุกานดา  ธิมา         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
        15) นางสาวจามรี  เชื้อชัย           ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
        16) นางธัญดา  บรรเรืองทอง        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                               กรรมการ 
        17) นางสายชล  งามพันธุ์           นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                               กรรมการ     
        18) นายชิดชัย  ขยายวงศ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
        19) พ.จ.ท.ศุภกฤษ  ไชยยะโอชะ    นิติกรช านาญการ                                   กรรมการ 
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        20) นายธเนศ  สุขอุทัย        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ              กรรมการ 
        21) นายส าเนียง  ค าโฮม        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
        22) นางบุญมี  พลพิทักษ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        23) นางอรวรรณ  สารพิศ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        24) นายพัฒนศักดิ์  เทศไธสง         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        25) นางสาวอรณา  ศรีสมุทร          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
         มีหน้ำที่  วิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่คณะกรรมการ 
จัดท ายกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการแล้ว  
      5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร/ประชำสัมพันธ์ 
  1) นายส าเนียง  ค าโฮม        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                            ประธานกรรมการ 
            2) นายชิดชัย  ขยายวงศ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
  3) นางสาวจามรี  เชื้อชัย          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                  กรรมการ 
  4) นายธเนศ  สุขอุทัย        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
  5) นายพัฒนศักดิ์  เทศไธสง      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  ด าเนินรายการจนกระทั่งการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ และบันทึกภาพการประชุม 
       6. คณะกรรมกำรกำรเงินและพัสดุ   
 1) นายธนเดช  บุญจรัส     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ               ประธานกรรมการ 
 2) นางพรทิพย์  นัยเนตร            ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                  รองประธานกรรมการ 
 3) นางสมปอง  บุระด า            นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
 4) นางสาววัณณิตา  มรกตเขียว    นักวิชาการพัสดุช านาญการ                          กรรมการ 
 5) นางสาวน้ าอ้อย  วิจิตร            นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                       กรรมการ 
 6) นางสาวอรณา  ศรีสมุทร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                      กรรมการและเลขานุการ 
             มีหน้ำที่ วางแผนการเบิก จ่าย และส่งใช้เอกสารตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรมให้ถูกต้องและ             
เป็นไปตามระเบียบ 
 ให้ผู้ที ่ ไ ด้รับแต่งตั้ ง ตามค าสั ่ งนี ้  ปฏิบัติหน้าที่อย่า ง เต็มความสามารถ และเกิดประ โยชน์สูงสุด 
บรรลุตามวัตถุประสงค์  และ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

สั่ง ณ วันที่  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
         
     

       
   (นางศิริญา  ถาวร) 

   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รักษาราชการแทน                 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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