


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

แผนปฏิบัติการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

     คำนำ 

   การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  เป็นการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 :  
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับนโยบายทุกระดับ โดยพิจารณาทบทวนการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การ  การกำหนดระบบปฏิบัติการ 
ระบบการประเมินผล จากข้อมูลผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา การดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ควบคู่กับการใช้เครื่องมือที่สำคัญ คือ NKP Education 4.0 Model ที่เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ได้ร่วมกันปรับและนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม   เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ฉบับนี้  จะอำนวย
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในสังกัด ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่  ส่งผลให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ขององค์การต่อไป     ท้ายนี้  ขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในทุกขั้นตอน  
 

                                                 

                                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   

                 ธันวาคม  2564 
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  ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
หมวด 3 “กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (4 ปี )......” และเนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง
คน สังคม และชาติ เป็นกลไกพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย
ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะ 3 ปี  ที่ผ่านการทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบ
แนวทางนำสู่การปฏิบัติ  อนึ่ง แผนปฏิบัติการยังเป็นผลจากการแปลงความคิด หรือหลักการในการจะ
กระทำสิ่งต่าง ๆ อันผ่านกระบวนการในการกลั่นกรองแล้วว่ามีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ยัง
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด ที่ชื่อ
ว่า “NKP Education 4.0 Model” อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะส่งผลให้องค์การมีรูปแบบการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน  การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการลงสู่พ้ืนที่จึงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (1) เพ่ือทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
กำหนดไว้นั้น จะตอบสนองต่อตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายตัวชี้วัดมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินงาน จะมีความเหมาะสม คุ้มทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ 
  (2) เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขแนวทางการดำเนินงาน และสามารถเชื่อมโยงพร้อมทั้งขับเคลื่อน
นโยบายส่วนกลางโดยเฉพาะแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 สู่การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน  
ให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรทุกระดับ 
  (3) เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ว่าในการดำเนินงานมีเป้าประสงค์ใดบ้างที่บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ 
 

2. สภาพทั่วไปของเขตพืน้ที่การศึกษา 
2.1 สถานที่ตั้ง 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ตั้งอยู่เลขที่ 42  ถนนปิยะมหาราชาลัย  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นอาคารโรงฝึกงานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พ้ืนที่ 547.20 ตรม.   
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2.2 อาณาเขต 
  จังหวัดนครพนม 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับแขวงคำม่วน และแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย- 
  ประชาชนลาว   โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ความสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 

ประมาณ  140  เมตร สภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็น  2  เขต  ดังนี้ 
เขตตอนเหนือ  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและท่ีดอน   มีป่าไม้สลับกับพ้ืนที่ราบที่ใช้ 

ทำการเกษตร  ทางเหนือสุดของจังหวัดในเขตอำเภอบ้านแพงมีเทือกเขาภูลังกาทอดผ่าน นอกจากนี้ยังมี
แม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำสงครามและแม่น้ำอูน  สำหรับอำเภอในเขตนี้ ได้แก่ อำเภอบ้านแพง 
อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน  อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม 

N 

S

E W 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

จังหวัดบงึกาฬ 

จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดมุกดาหาร 

แขวงบอลิคำไซ 

แขวงคำม่วน 

แขวงสะหวันนะเขต 
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   เขตตอนใต้ พ้ืนที่บริเวณใกล้แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำโขง เป็นพ้ืนที่ดอนมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง   พ้ืนดินส่วนมากมีลักษณะเป็นหิน
ลูกรัง บางแห่งมีลักษณะเป็นที่เนินและที่ราบสลับกัน  มีแม่น้ำก่ำไหลผ่าน  พ้ืนที่ทางใต้สุดของจังหวัด ใน
เขตอำเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวกั้นเขตระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหาร สำหรับ
อำเภอที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม  อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก  อำเภอ
นาแก และอำเภอวังยาง 
 

2.4 เขตพื้นที่บริการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีบทบาทและภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน  51 โรงเรียน  
 

3. อำนาจหน้าที่ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้  
  (1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ -
การศึกษา  แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน-  

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
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(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(12) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ      
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วย 
ตรวจสอบภายใน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 

คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม 

คณะกรรมการ 
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
กลุ่ม

อำนวยการ 

 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม 
นิเทศติดตาม 

ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
บริหารงาน

การเงิน            
และสนิทรัพย์ 

 

สถานศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุ่ม 
กฎหมายและคด ี
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5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
5.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียนและโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียนแยกเพศชาย-หญิง  ในสังกัด จำแนกรายอำเภอ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ที่ อำเภอ 
จำนวน
โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน (แห่ง) 
จำนวนนักเรียน (คน) 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมชาย รวมหญิง รวม
ทั้งสิ้น ใหญ่พิเศษ ใหญ ่ กลาง เล็ก ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เมืองนครพนม 7 - 2 2 3 1,877 2,074 3,951 1,091 1,770 2,861 2,968 3,844 6,812 
2 ปลาปาก 6 - - 1 5 747 747 1,494 324 541 865 1,071 1,288 2,359 
3 ธาตุพนม 6 - 1 1 4 1,124 1,156 2,280 633 959 1,592 1,757 2,115 3,872 
4 เรณูนคร 2 - 1 - 1 568 668 1,236 365 640 1,005 933 1,308 2,241 
5 นาแก 5 - 1 1 3 1,013 1,108 2,121 594 934 1,528 1,607 2,042 3,649 
6 ท่าอุเทน 6 - - 2 4 814 902 1,716 425 722 1,147 1,239 1,624 2,863 
7 บ้านแพง 3 - - 1 2 499 566 1,065 242 395 637 741 961 1,702 
8 ศรีสงคราม 6 - 1 - 5 854 919 1,773 424 713 1,137 1,278 1,632 2,910 
9 นาหว้า 4 - - 1 3 600 529 1,129 259 373 632 859 902 1,761 
10 โพนสวรรค ์ 2 - - 1 1 369 425 794 260 481 741 629 906 1,535 
11 นาทม 2 - - - 2 171 219 390 98 156 254 269 375 644 
12 วังยาง 2 - - - 2 135 106 241 55 84 139 190 190 380 
รวมทั้งสิ้น 51 - 6 10 35 8,771 9,419 18,190 4,770 7,768 12,538 13,541 17,187 30,728 

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center : DMC  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
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5.2 ข้อมูลบุคลากร  
ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอ่ืน สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษานครพนม (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

       ผู้อำนวยการโรงเรียน 46 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียน 57 

       คร ู 1,724 

       พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 118 

       ครูวิกฤติ 15 

       เจ้าหน้าที่ธุรการ 46 

       ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 18 

       ลูกจ้างประจำ 42 

       ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 12 

รวม 2,078 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

       ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขต) 2 

       บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) 8 

       บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 22 

       พนักงานราชการ 4 

       ลูกจ้างชั่วคราว 14 

รวม 50 
รวมทั้งสิ้น 2,128 
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6. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
          6.1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
      6.1.1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ซึ่งจัดสอบให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่มีความสมัครใจสอบ จำนวน 4,604 คน เพ่ือวัดความรู้และโรงเรียนจะได้นำผล
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
             ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
             เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ สพฐ. 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 52.38 23.68 28.35 30.68 33.77 
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 36.32 
ผลต่าง -2.8 -2.14 -1.82 -3.46 -2.55 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 
 

  จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ สพฐ. ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ. เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ 
สพฐ.ในทุกวิชา โดยค่าเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ.มากที่สุด คือ 
ร้อยละ 3.46 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
             เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 

 
 
 
 
 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 52.38 23.68 28.35 30.68 33.77 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.00 
ผลต่าง -1.91 -1.78 -1.54 -3.70 -2.23 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 
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   จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 
มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศในทุกวิชา โดยค่าเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ
มากที่สุด คือ ร้อยละ 3.70 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 
และปีการศึกษา 2563  

วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ปีการศึกษา 2562 50.68 28.38 22.00 28.58 32.41 
ปีการศึกษา 2563 52.38 23.68 28.35 30.68 33.77 
ผลต่าง +1.70 -4.70 +6.35 +2.10 +1.36 
แปลผล เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 
 

  จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 
2562 และปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับร้อยละ 1.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า มีวิชาภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวที่มีค่าเฉลี่ยในปี
การศึกษา 2563 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 เท่ากับร้อยละ 4.70 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
             เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ สพฐ. 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ 40.03 34.42 25.79 22.41 30.07 30.54 
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 45.22 36.35 29.73 26.33 33.04 34.13 
ผลตา่ง +5.19 +1.93 +3.94 +3.92 +2.97 +3.59 
แปลผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

  จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ สพฐ. ทั้งในภาพรวมและรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. และวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ.มากที่สุด 
เท่ากับร้อยละ 3.94  
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
             เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ     
  

วิชา/ประเภท ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ 40.03 34.42 25.79 22.41 30.07 30.54 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 
ผลตา่ง +4.33 +1.51 +4.15 +3.63 +2.61 +3.25 
แปลผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 
 

   ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22             
เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ ในภาพรวมและรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   
 

ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
              สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562  
             และปีการศึกษา 2563 
วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ปีการศึกษา 2562 38.75 33.57 24.56 20.31 26.98 28.83 
ปีการศึกษา 2563 40.03 34.42 25.79 22.41 30.07 30.54 
ผลตา่ง +1.28 +0.85 +1.23 +2.10 +3.09 +1.71 
แปลผล เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น 
   

  จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 
2562 และปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับร้อยละ 1.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 มากที่สุด เท่ากับร้อยละ 3.09 
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        6.1.2 ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง PISA 
 

แผนภูมิที่ 1 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  
                สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563   
               
 
 

 
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

  จากแผนภูมิที่  1 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563  พบว่า
นักเรียนจำนวน 8,611 คน  มีผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 4,932 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.27 รองลงมาคือ ระดับ “พอใช้” จำนวน 2,122 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64  ระดับ “ดี
มาก” จำนวน 1,159 คน คิดเป็นร้อยละ13.45 และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.13 ตามลำดับ 
   ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สังกัด  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563 พบว่า  นักเรียนจำนวน 8,245 คน           
มีผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 3,961 คน คิดเป็นร้อยละ  48.04 
รองลงมา คือ ระดับ “พอใช้” จำนวน  2,374 คน คิดเป็นร้อยละ 28.79  ระดับ “ดีมาก” จำนวน  1,456  
คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 454  คน คิดเป็นร้อยละ 5.50  ตามลำดับ  

   ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563  พบว่า นักเรียนจำนวน 7,754  คน           
มีผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 3 ,836 คน คิดเป็นร้อยละ 49.47 
รองลงมา คือ ระดับ “พอใช้” จำนวน  2,148  คน คิดเป็นร้อยละ 27.7  ระดับ “ดีมาก” จำนวน  1,363 
คน คิดเป็นร้อยละ  17.57 และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน  407 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.24  ตามลำดับ 
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แผนภูมิที่ 2 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  
                สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563                   
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

   จากแผนภูมิที่  2 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563 พบว่า
นักเรียนจำนวน 6,358 คน มีผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 3,362 คน     
คิดเป็นร้อยละ 52.87 รองลงมาคือ ระดับ “ดีมาก” จำนวน 1,825  คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 ระดับ 
“พอใช้” จำนวน 963  คน คิดเป็นร้อยละ 15.14 และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 208  คน คิดเป็น         
ร้อยละ  3.27  
  ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563 พบว่า  นักเรียนจำนวน 5,853  คน           
มีผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 3 ,141 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 
รองลงมาคือ ระดับ “พอใช้” จำนวน 1,356  คน คิดเป็นร้อยละ  23.16 คน  ระดับ “ดีมาก” จำนวน 
1,171  คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 185  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.16  
  ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2563 พบว่า นักเรียนจำนวน 5,683 คน มี
ผลประเมินความสามารถฯ อยู่ในระดับ “ดี” มากที่สุด จำนวน 2 ,808 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41   
รองลงมาคือ ระดับ “ดีมาก” จำนวน 1,559 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43  ระดับ “พอใช้” จำนวน 1,144 คน 
คิดเป็นร้อยละ.20.13  และระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อย 3.02  
   ในปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินงานโครงการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงแจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
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1-6 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการส่งเครื่องมือการคัดกรองให้กับ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพ่ือให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยต่อไป 
 

       6.1.3 การส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และ
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA ด้วยระบบออนไลน์ 
   ในปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดำเนินการ
ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตาม
แนว PISA ดังนี้ 
   1. จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการเตรียมรับการประเมิน PISA 2022 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน PISA 2022 โดย
กลุ่มเป้าหมายคือครู หัวหน้าวิชาการ จำนวน 51 คน โรงเรียนละ 1 คน 
   4. ประชุมขยายผลการพัฒนาการอ่านตามแนว PISA 2022 กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนละ 1 คน รวม 153 คน 
   5. ติดตามการเข้าใช้ระบบ PISA Style ของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

          6.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
6.2.1 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะด้านการศึกษา ถือเป็นหัวใจในการพัฒนาศักยภาพ
ของคนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กลายเป็นสังคม
เศรษฐกิจที่แข่งขันกันด้วยปัญญาและมีความรู้เป็นฐานในการทำงาน  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  พ่ึงตนเองได้  รวมทั้งให้เยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมจากรัฐ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มีสาระบัญญัติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่งถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม  จึงมีหน้าที่ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้างต้น  กำหนดแนวทางการบริหารจัดการและ
ดำเนินงานให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จะต้องได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มี
ความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ดังข้อมูลตามตารางที่ 9  
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ตารางที่ 9 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม 
 
 

ปีการศึกษา 

นร.ม.3 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลาง 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

นร.ม.6 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลาง 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

จำนวน เรียนต่อ ม. 4 หรือเทียบเท่า จำนวน เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

2556 8,421 8,243 97.89 6,477 5,630 86.92 
2557 8,042 7,794 96.92 6,769 6,149 90.81 
2558 7,849 7,547 96.15 6,690 5,994 89.60 
2559 7,873 7,759 98.55 6,386 5,515 86.36 
2560 6,910 6,802 98.44 6,156 5,654 91.85 
2561 6,853 6,780 98.94 5,149 4,672 90.74 
2562 7,314 7,257 99.22 5,367 4,981 92.80 
2563 

 (เฉพาะ จ.นครพนม) 
4,594 4,547 98.98 3,417 3,193 93.45 

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center : DMC  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
   

  จากตารางที่ 9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2563 พบว่า มีนักเรียนที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 98.98   
  สำหรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2563 พบว่า มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 93.45   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการเพ่ือให้นักเรียนในสังกัด ปี
การศึกษา 2564 ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม ประกอบด้วยกิจกรรม 
ดังนี้ 
   1. ประกาศการจัดสรรโอกาสการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 
   2. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ 
   3. เตรียมพร้อมการรับนักเรียนโดยการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ 
สพฐ. ให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
   4. แจ้งสถานศึกษาขอข้อมูล แผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน 
และชื่อผู้ประสานงานการรับนักเรียนพร้อมเบอร์โทรศัพท์  โดยให้โรงเรียนบันทึกผ่าน Google form หรือ
ส่งทาง AMSS++ 
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   5. สรุปรวบรวมข้อมูลแผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ  สัดส่วนวิธีการรับนักเรียน 
พร้อมทั้งเสนอแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
   6. ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ ให้
สถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองทราบและถือปฏิบัติ 
   7. แจ้งให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน ผ่านโปรแกรมรับนักเรียน
ของ สพฐ. 
   8. ออกติดตามการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  
   9. ประกาศจัดหาที่ เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่ เรียน โดยสามารถยื่นความจำนง ณ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมโดยตรง หรือยื่นความจำนงออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
   10. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียน และประกาศผลการจัดหา
ที่เรียน 
   11. สรุปผลการรับนักเรียน  รายงาน สพฐ. และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ 
 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
   1. โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับนักเรียนไม่เต็มแผน 
   2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด 
ส่งผลให้โรงเรียนระดับตำบล มีจำนวนนักเรียนน้อยลง  
  แนวทางเพ่ือการพัฒนา 

  1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานทำ เพ่ือการประกอบอาชีพ และพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน   
   2. จัดการศึกษาตามความต้องการของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนขนาดเล็ก หากไม่ประสงค์เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก็สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ 
หรือเรียนต่อในสายอาชีพได้ 
 

  6.2.2 นักเรียนออกกลางคัน   
   การดำเนินงานด้านการศึกษาของประเทศไทย ได้มีกฎหมายที่เป็นรูปธรรมในการบริหาร
จัดการและส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาของประเทศ กล่าวคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่มีบทบัญญัติสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับไว้ 9 ปี คือ 
ต้องเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคน
ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
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เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  อย่างไรก็ดี แม้ทุกภาคส่วนและทุกระดับ
ของสังคมจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสและการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน   
แต่ข้อเท็จจริงยังมีนักเรียนอีกจำนวนไม่น้อยที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน   
    

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2555 - 2563 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center : DMC  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
 

   จากแผนภูมิที่ 3 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2555 - 2563 พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 - 2560 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน มีแนวโน้มลดลง แต่ปีการศึกษา 2561 กลับเพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2560 ถึงร้อยละ 0.75  ทั้งนี้ อาจเนื่องจากในปีดังกล่าว สพฐ.ได้มีนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่ง
การหน่วยงานในสังกัด ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน
จริงในห้องเรียน โดยรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนให้ตรงกับระบบข้อมูลรายบุคคล หรือ DMC  จึงส่งผลต่อ
ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน เพ่ิมข้ึน 
  สำหรับปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ยังคงมีนักเรียน 
ในสังกัด ที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปีโดยไม่สามารถกลับเข้ามาเรียนได้  ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการ
ช่วยผู้ปกครองหาเลี้ยงครอบครัวเป็นสาเหตุอันดับแรก  การประสบกับปัญหาครอบครัวและการอพยพตาม
ผู้ปกครองเพ่ือประกอบอาชีพ  เป็นสาเหตุอันดับ 2 และ 3  จากสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้เด็กไม่ได้
เรียนตามที่กฎหมายบังคับไว้  อนึ่ง ในปีการศึกษา 2563 ไม่ปรากฎว่ามีเด็กออกกลางคัน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังมีความรุนแรง จึงไม่สามารถตรวจสอบ
นักเรียนที่ขาดเรียนได้ จากการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบที่เหมาะสม และจังหวัดนครพนมโดย ศบค.จังหวัดนครพนมประกาศให้ใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ระหว่างแบบ On-line คือ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และแบบ 
On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์เฉพาะกิจ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

  2. ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง เพ่ือให้ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคล  คัดกรองนักเรียน  ส่งเสริมพัฒนาวิธีการดำเนินงาน กำหนดแนวทาง
การป้องกันแก้ไข และดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดประกวดสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น และประกวดครูที่จัดการศึกษาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนดีเด่น  เพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็น
สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
                     6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมี
กลุ่มไลน์ครู ที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสาร
ต่าง ๆ 
   7. ประสานสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ออกกตรวจ
สถานทีใ่นเทศกาลต่าง ๆ เข่น เทศกาลลอยกระทง วันวาเลนไทน์ เป็นต้น 
   8. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้
นักเรียน ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลอย่างต่อเนื่อง และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน 
                     9. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับเงินอุดหนุนในการศึกษาให้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลดอัตราการออก
กลางคัน 
 ผลการดำเนินงาน 
   1. มีนักเรียนยากจนในระบบ จำนวน 13,043 คน ได้รับทุนเสมอภาค จำนวน 4,174 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32 ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เป็นเงิน 6,261,000 บาท 
นอกจากนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ดำเนินการส่งต่อ
นักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาสให้ได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 500 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 
บาท สนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิต่าง ๆ จำนวน 24 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท 
  2. การลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรค แต่
อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ยังคงดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน เช่น สำนักงานการศึกษา
พิเศษจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม บ้านพักเด็กและ



 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 17 
 

เยาวชนจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัดนครพนม เป็นต้น รวมทั้งมีศูนย์      
ฉก.ชน.สพม.นครพนม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือทุกคน และ   
   3. มอบหมายให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงพ้ืนที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางจิตใจและมอบถุงยังชีพแก่นักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ   
ศูนย์การเรียนซีวายเอฟ ในการดำเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ในการร่วมกันจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนมือถือให้กับ
นักเรียนที่ออกกลางคันหรือเสี่ยงที่จะออกกลางคันให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหรือหากต้องการ
ฝึกทักษะอาชีพหรือทักษะชีวิตตามความต้องการของนักเรียน โดยความร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด
นครพนม เช่น อพม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม สถานพินิจจังหวัดนครพนม สพป.นครพนม 
เขต ๑ และ เขต ๒ เป็นต้น 
 

        6.3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลต่าง ๆ ในระดับชาติ โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 
      1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้โรงเรียน/เครือข่ายสถานศึกษา บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบ 
      2. โรงเรียน/เครือข่ายสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และคัดเลือกครู
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอชื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4. เสนอรายชื่อและผลงานให้หน่วยงานเจ้าของรางวัลทราบ 
     5. หน่วยงานเจ้าของรางวัลประกาศผลการคัดเลือก 
     6. ประกาศผลการคัดเลือกให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้ารับรางวัลในโอกาสต่าง  ๆ 
เช่น งานวันครู การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
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ตารางที่ 10  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  ได้รับการยกย่อง   
              เชิดชูเกียรติ  สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) 
  

6.4 ด้านการบริหารจัดการ 
6.4.1 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายหลักของการบริหารจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ
โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภายนอก กำหนดให้ทุกสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลง ตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

รางวัล 
ปี 2563 ปี 2564 

ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู 
1.รางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   -เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 1 2 1 1 
   -รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (สถานศึกษา) 10 - 6 - 
   -เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” - 8 - 2 
   -ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล “คุรุสภา” - 3 1 2 
   -ครูภาษาไทยดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึก 
พระนามาภิไธยย่อ ศธ 

- 1 - - 

2.รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   -ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ - - - - 
   -OBEC  AWARDS 9 12 1 41 
   -ครูดีในดวงใจ - 1 - 1 
   -ครูดีศรี สพฐ. - - - - 
3.รางวัลจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   -MOE  AWARDS (อยู่ระหว่างการคัดเลือกระดับเขต) - - - - 
4.รางวัลจากหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ 
   -รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี - - - 2 
   -ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 1 - 1 1 
   -ครูดีไม่มีอบายมุข   8 169 14 407 
2   -พระพฤหัสบดี 2 3 2 3 
   -ครูดีของแผ่นดิน - - - 1 
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เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานทางการศึกษามีการตื่นตัว เพ่ือจัดทำมาตรฐานทางด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของตนเอง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดย
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  
 

ตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของ สมศ. ปีการศึกษา 2554-2558 

จำนวนโรงเรียน 
ที่เข้ารับการประเมิน 

(โรงเรียน) 

ผลการประเมิน 
รับรองคุณภาพ ร้อยละ ไม่รับรองคุณภาพ ร้อยละ รอผล 

81 52 64.20 29 35.80 - 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นครพนม 
 

  จากตารางที่  11 ในปีการศึกษา 2554-2558 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 3 ทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ผ่านการรับรอง 52 โรงเรียน เท่ากับร้อยละ 64.20    

 

ตารางที่ 12  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. ปีการศึกษา 2559-2563 

จำนวนโรงเรียน 
ที่เข้ารับการประเมิน (โรงเรียน) 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ 

17 2 11.76 12 70.59 3 17.65 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นครพนม 
 

  จากตารางที่  12 ในปีการศึกษา 2559-2563 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 4 ทั้งสิ้น 17  โรงเรียน พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับดีข้ึนไป จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 20 
 

ตารางที่ 13 ผลการเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 
             สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ประจำปีงบประมาณ 2564 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน ร.ร. 
ที่เข้ารับการ

ประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานที่1 มาตรฐานที่2 มาตรฐานที่3 

จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ 
ดี 14 14 100 14 100 13 92.86 

พอใช้ - - - - - 1 7.14 
ปรับปรุง - - - - - - - 

 

ตารางที่ 14 รายงานประจำปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22        
               ปีการศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน 
               ของสถานศึกษา จำนวน 51 โรงเรียน 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 

จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 10  18  15  

ดีเลิศ 29  28  29  
ดี 12  5  7  

ปานกลาง - - - - - - 
กำลังพัฒนา - - - - - - 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นครพนม 
 

    จากตารางที่ 14 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้รวบรวมและ
สังเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ของสถานศึกษา จำนวน 51 แห่ง ปี
การศึกษา 2563 และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมระดับดีขึ้นไป จำนวน 51 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จำแนกผลการประเมิน ดังนี้  
   ในภาพรวม สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 14 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.45  ระดับดีเลิศ จำนวน  30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82  ระดับดี จำนวน 7 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 13.73   
   แยกรายมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 10 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 18.31  ระดับดีเลิศ จำนวน 29 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 56.87  ระดับดี จำนวน 12 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 23.53  โดยมีจุดเด่นที่พบมากท่ีสุด คือผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   
ร้อยละ 90.19  รองลงมา คือ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 
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86.27 และด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 82.35  จุดที่ควรพัฒนา คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 68.62 รองลงมา คือ ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ร้อยละ 66.66 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ร้อยละ 60.78  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 18 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 35.29  ระดับดีเลิศ  จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.91 ระดับดี จำนวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 9.8  โดยมีจุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 96.07 
รองลงมา คือ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 92.15 และจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 88.23 จุดที่ควรพัฒนา 
คือ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 68.62 รองลงมา คือ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 64.70 และมี
ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 60.78 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
จำนวน 14 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 27.45 ระดับดีเลิศ จำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.82  ระดับดี 
จำนวน 7 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 13.73 โดยมีจุดเด่นที่พบมากที่สุด คือการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ร้อยละ 82.32 รองลงมา คือใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80.39 
และจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 
76.47    
 

  6.4.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ตารางที่ 15 ผลการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีงบประมาณ  
               พ.ศ.2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

มาตรฐาน คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
1.การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3 ดี 
2.การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 3 ดี 
3.สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

รวม 3 มาตรฐาน 4 ดีมาก 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

   จากตารางที่ 15 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีผลการดำเนินงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนที่ได้ = 4) โดยมีกระบวนการบริหารจัดการองค์การและการจัด
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การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการดำเนินงานครอบคลุมตามภาระงานหลัก 
4 ด้าน ซึ่งจำแนกรายมาตรฐานได้ ดังนี้  
   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มีผลการดำเนินงานในระดับ 
“ดี” โดยมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ จัดทำแผนและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการบริหารและการ
จัดการศึกษา มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
  ทั้งนี้ ควรนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา และส่งเสริมการ
จัดการความรู้  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พร้อมนำองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัยให้มากขึ้น 
  มาตฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  มีผลการดำเนินงานในระดับ “ดี” สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนัก ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยแต่ละด้านมีแนวทาง กระบวนการดำเนินงานที่
ชัดเจนเป็นระบบ 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น  ควรมีการพัฒนากระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่เป็นระบบบูรณาการครอบคลุมตามภารกิจงาที่สามารถนำสู่การปฏิบัติและ
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานได้จริง 
  มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  มีผลการดำเนินงานในระดับ “ดีเยี่ยม” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
การดำเนินงานในมาตรฐานที่ 1 และ 2  รวมทั้งสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย จนส่งผลให้การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้  เพ่ือให้ความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนภาพให้เห็นความสำเร็จในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  หน่วยงานจึงควรนำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบ
ความสำเร็จและกระบวนการที่ดีเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นแบบอย่างให้แก่
หน่วยงานอื่นหรือผู้สนใจ  
 

  6.4.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2562 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดการ 
                 ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
                 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2562 
 
 

   
   จากแผนภูมิที่  4 แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2562 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีระดับผลการประเมิน อยู่ใน “ระดับ
มาตรฐานขั้นสูง” (ร้อยละ 75.79) 
  

 6.4.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2563 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัด 
                 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2563 

 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

  จากแผนภูมิที่ 5 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ARS 2.76119 4.56352 4.4721 4.16496 4.45187 2.56 1.3 4.2 3.87
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ทีม่า : กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
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มัธยมศึกษา เขต 22 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 17 ตัวชี้วัด 
รายละเอียด ดังนี้ 
   1. ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทียบค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 
ตัวชี้วัด คือ  

       - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติต่าง ๆ       
เป็นต้น  ดำเนินการได้ ร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมาย 

     - ร้อยละ 50 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  ดำเนินการได้ ร้อยละ 80.02  บรรลุ
เป้าหมาย 

     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ ดำเนินการได้ ร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมาย 
   2. ตัวชี้วัดที่ประเมินตามระดับคุณภาพ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.87  อยู่
ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  หากพิจารณารายตัวชี้วัด มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “พอใช้”   
และ จำนวน 1 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ดังนี้   
  ระดับคุณภาพ  “พอใช้”    
      (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)   
      (2) ผู้ เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง ให้มีสุขภาวะที่ดี  
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 
  ระดับคุณภาพ  “ปรับปรุง”    
       (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
22 นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือนโยบายในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา   ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ไปจนถึงระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริง  มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา  โดยนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับที่ 11 และ 12) 
3. (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)  
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
5. นโยบายรัฐบาล  

  6. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  
   7. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
   8. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  
      (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2565) 
  9. แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2563- 2565) 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

1.1 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”  
1.2  กรอบแนวทางท่ีสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ด้านความม่ันคง 
     1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด

คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
     1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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     1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

     1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

     1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

             1.7 การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
     2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาสู่สากล 
     2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
     2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
     2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับ

นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
     3.3 ปลูกฝั่งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
     3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
     3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
(4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
     4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
     4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
     4.3 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
     4.4 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
     5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25 ลุ่มน้ำเน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ 
     5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

               5.5 การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

     5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
     6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
     6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
     6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
     6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 11 ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เต็มศักยภาพและเหมาะสม และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา คือ  

 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มี การ
พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการ
ทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่
เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็น
และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 - 
2565 

ปี 
2566 - 
2570 

ปี 
2571 - 
2575 

ปี 
2576 - 
2580 

วัยเรียน/วัยรุ่น มคีวามรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคดิ วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มสีำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

คะแนนความสามารถในการ
แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World 
Economic Forum (WEF) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

20 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

20 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

20 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

20 

 

   2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 
แผนย่อย และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา คือ  
        2.2.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย  
ได้แก่ (1.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การ
ติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการ
เรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้
ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การ
พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่
ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี  (1.2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี
การเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควร
มีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิง
บูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่
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เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (1.4) พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมี
ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและ
ระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อเลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บ
ประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

  (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่  
(2.1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการ
เรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเอง
สอน (2.2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู 
ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมี ครูที่
ชำนาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบ
เดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ 
(2.3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน 
สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่  โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 
มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
อาชีพให้แก่ผู้ เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  (3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 
6 แนวทางย่อย ได้แก่ (3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (3.2) จัดให้มีมาตรฐาน
ขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์
การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงาน
บริหารจัดการโรงเรียน  (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ใน
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การประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม (3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะ
พ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
(3.5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่
การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (3.6) ส่งเสริมการ
วิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

  (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (4.1) จัดให้มี
ระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.2) มีมาตรการจูงใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (4.3) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
(4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

  (5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทาง
ย่อย  ได้แก่ (5.1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและ
ทักษะพ้ืนฐานสำหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนา
สมรรถนะของแรงงาน  และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยำมากขึ้นเป็นระยะ (5.2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย 
ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค  (5.3 ) จัดให้มีการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (5.4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ
ของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสำหรับประชาชน และ (5.5 ) ส่งเสริมสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรยีนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

สัดส่วนครผู่านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาต ิ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

ลดลง 
ร้อยละ 

 20 

ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ  

20 
อัตราการเข้าเรยีนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

        2.2.2 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   

  (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ใน
การเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรีย
ศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ 
ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

   (2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถ
พิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 - 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 
ประเทศไทยมรีะบบข้อมลู
เพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 

และการส่งต่อการพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสถานศึกษาท่ี
สามารถจัดการเรยีน
การสอนที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน และมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล 

ร้อยละ 10 สถานศึกษา 
ทุกแห่ง
สามารถ 

จัดการเรียน
ตามพหุปัญญา 

สถานศึกษา 

ทุกแห่ง
สามารถ 

จัดการเรียน
ตามพหุปัญญา 

สถานศึกษา 

ทุกแห่ง
สามารถ 

จัดการเรียน
ตามพหุปัญญา 

สัดส่วนเด็กและ
เยาวชนท่ีได้รบัการส่ง
ต่อและพัฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปญัญา 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

 

3. (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)  
สาระของกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายเพ่ือพลิกโฉม

ประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยสิ่งที่ต้องทำ คือ การเปลี่ยนผ่านประเทศ 
หรือการ transform ประเทศใน 4 ด้านหลัก ได้แก่   
  (1) การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจฐานทรัพยากร ไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองค์ความรู้ หรือ
การมุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง บนพ้ืนฐานของการสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการพัฒนา ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (2) การเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีเพียงบางกลุ่มที่เข้าถึงโอกาสไปสู่สังคมที่มีโอกาสสำหรับทุกคน
และทุกพ้ืนที่ หรือการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค โดยทุกกลุ่มคนมีโอกาสในการเลื่อนสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ มีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลง ทั้งในเชิง
ธุรกิจ พื้นที่ รายได้ และความม่ังคั่ง  

(3) การเปลี่ยนผ่านจากการผลิตและการบริโภคที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยหรือการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนในสังคมมีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามารถรับมือและมี
ภูมิคุ้มกันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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  (4) การเปลี่ยนผ่านจากกำลังคนทักษะต่ำและภาครัฐที่ล้าสมัย ไปสู่กำลังคนและภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง เพ่ือเอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน 
  ภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน จะมีการกำหนด “หมุดหมาย” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่
ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพลิกโฉมประเทศสู่
การเป็นเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจนและเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม จำนวน 13 หมุดหมาย คือ  
   (1) ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปมูลค่าสูง  
   (2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
   (3) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  
   (4) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
   (5) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค   
   (6) ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน  
   (7) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs  
    (8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัยและน่าอยู่ 
      - บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และบริการสาธารณสุข มี
คุณภาพมาตรฐาน ใกล้เคียงกันระหว่างพ้ืนที่ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณบุคลากร และทรัพยากรที่
สำคัญอ่ืน ๆ อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
   (9) มุ่งเพ่ิมพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงรายได้และความมั่งคั่ง   
       - เด็กจากครอบครัวยากจนได้รับการช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับได้อย่างเสมอภาค เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเลื่อนชั้น
ทางเศรษฐกิจและสังคมอันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในประชากรรุ่นถัดไป 
   (10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
   (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
   (12) ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต   

                 - ระบบการศึกษาไทยตั้ งแต่ ระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้ เคียงกัน 
ภายในประเทศและเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน 
อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทาง
สังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค ์ความสามารถในการ 
ปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้าง
สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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        - ระบบการศึกษาและกลไกที่เก่ียวเนื่องมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพ 
ของเด็กแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 
15 – 24 ปี ที่ไมไ่ดเ้รียน ไม่ไดท้ำงาน หรือไมไ่ดอ้ยู่ในระบบฝึกอบรมใด ๆ) 
   (13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

       - การทำงานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการ
ดำเนินงานร่วมกับภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

    - กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน มีการบังคับใช้ 
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไปสู่การเป็น 
Hi-Value and Sustainable Thailand 

    - ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการออกแบบ 
จัดทำ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมี
บทบาทในการติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
 3.1 วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

3.2 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
      (1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เป้าหมาย 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  เป้าหมาย 2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้าหมาย 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 
       (2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมาย 1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  เป้าหมาย 2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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  เป้าหมาย 3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
       (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 1 ผู้เรียนมีทักษะและลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมาย 2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานตามวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  เป้าหมาย 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าหมาย 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  เป้าหมาย 5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมาย 6 ระบบการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานสากล 
  เป้าหมาย 7 ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
       (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมาย 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
  เป้าหมาย 2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สำหรับคน
ทุกช่วงวัย 
  เป้าหมาย 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและการรายงานผล 
       (5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 1 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้าหมาย 2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้าหมาย 3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       (6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษา มีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 



 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 36 
 

  เป้าหมาย 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
  เป้าหมาย 3 ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
  เป้าหมาย 4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
  เป้าหมาย 5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
5. นโยบายของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  ดังนี้  
  (1)   การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
   (2)   การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
   (3)   การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
   (4)   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
   (5)   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
  (6)   การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  (7)   การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 (8)   การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
                 และนวัตกรรม  
  (9)   การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
                 ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
  (10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
                  และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

(11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
ข้อ (1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท ี่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ 
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ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
เป็นจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลัก 
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง
ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
  ข้อ (2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

      - ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาท
ต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการ
พัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย       
กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและ 
อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การ 
ปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

ข้อ (3) การลดความเหลื่อมล าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
     - ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่ เข้าสู่

ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมาก
ขึ้น 
        - ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย 
ข้อบังคับท่ีจำเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
        - จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12  
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  ข้อ (4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และ 

ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
   - จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนา
กำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   - ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
   - ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น 
   - พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อก าร
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   - ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
   - พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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   - ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
   - อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือการเรียนรู้  สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
   - สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
   - ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ (8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม เพ่ือนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 
   - สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืน 
   - เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  ผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจำ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  มีช่องทางในการใช้
เทคโนโลยีโดยระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา 
   - การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่ม
จังหวัด ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 
   - ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย 
และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ืออำนวย 
สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ  
   - ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม  ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรม  
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ข้อ (10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  - ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง 
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
6. นโยบายการจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

5.1 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ปกครอง 

โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลักหรือเป็นที่พ่ึงได้ 
  T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
  R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
  U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
  S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
  T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 

5.2 ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกัน
เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้ งในเชิงกระบวนการทำงาน แล ะ
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

5.3 สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ดังนี้ 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
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1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย  

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้ง
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มี
ระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็ก
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ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่ มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพของกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
  4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยดำเนินการจัดทำแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำแนะนำ แก้ไขใน
ระดับ พ้ืนที่  โดยบู รณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ดำเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 
  5. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หาก
มีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.     
2564 – 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
7. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561  – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน 
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มี
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วินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และ
มีจิตสาธารณะ  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้  
   1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

  2. ด้านโอกาส   
        2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
     2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒน าผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ป้องกัน ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน  

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  3. ด้านคุณภาพ  
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็น 

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ  

     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
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     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 

และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบท ของพ้ืนที่  

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน  

     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  

    4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิม่ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 

   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม ่
   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
   4. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
   5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
   6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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   7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 

เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
   3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
   6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
8. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2565) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

 “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก” 
  ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

 “ประชาชนมีรายได้ต่อหัว (GPP Per Capita) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 (ฐานปี 61 = 78,802 บาทตอ่
คนตอ่ปี)” 
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 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด มี 6 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 
 1. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 
    วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”  ประกอบด้วย 4 

แผนงาน คือ  
  1.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากร แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่ง

อํานวย ความสะดวกและความปลอดภัย สินค้าและมาตรฐานบริการด้านการทอ่งเที่ยว 
         1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ 
เชิงกีฬา เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   1.3 การบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเชื่อมโยง 
ในทอ้งถิ่น ในประเทศและต่างประเทศ 
   1.4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 

2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์ “คุณภาพชีวิตเกษตรกรดี ด้วยวิถีเกษตรที่ยั่งยืน”  ประกอบด้วย 7 แผนงาน คือ 

   2.1 สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับสถาบันเกษตรกร 
   2.2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ไดม้าตรฐาน 
   2.3 ส่งเสริมการสร้างมูลคา่เพ่ิมและจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
   2.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสม ได้มาตรฐานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2.5 การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
2.6 ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
2.7 บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 

3. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
   วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและ 

จีนตอนใต ้- ตะวันออก”  ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ 
  3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน รองรับการ

เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก 
  3.2 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้า การลงทุนในประเทศภูมิภาคอาเซียน

และจีนตอนใต ้- ตะวันออก 
   3.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-
ตะวันออก 
   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs สู่สากล 
   3.5 การพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการขนส่ง 
อัจฉริยะ (Smart Mobility) เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และระบบขนส่ง 
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4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
   วัตถุประสงค์ “สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 7 แผนงาน 

คือ 
   4.1 พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข 

4.2 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  4.3 ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและการแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
   4.4 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
   4.5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครอบคลุมพ้ืนที่และได้มาตรฐานการให้บริการ 

4.6 การพัฒนาและส่งเสริมดา้นการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
4.7 การพัฒนาและส่งเสริมดา้นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

  5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
   วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองแห่งความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย”  ประกอบด้วย 3 

แผนงาน คือ 
  5.1 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้าน/ชุมชน 

   5.2 เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 
   5.3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคง 
   6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองพัฒนาที่ไรม้ลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นแบบการบริหาร 
จัดการแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงพ้ืนที่ชุ่มนำ้โลก” ประกอบด้วย 8 แผนงาน คือ 

  6.1 บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site แม่น้ำ
สงครามตอนล่าง และพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น ให้บรรลุเป็นหมายที่กำหนดไว้ตามมาตรการ
อนุรักษพ้ื์นที่ชุ่มนำ้ 
   6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
   6.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ จิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   6.4 เสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเพ่ือการใช้ประโยชน์และป้องกันผลกระทบ
จากอุทกภัยและภัยแล้ง 
   6.5 เสริมสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
   6.6 เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานและพลังงานทดแทนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ของจังหวัด 
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   6.7 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment ) และ
พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
   6.8 ส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนต้นทางอย่างยั่งยืน 
 
9. แผนพัฒนาการศกึษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2563- 2565) 

วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม นำเทคโนโลยี รองรับ
การพัฒนาประเทศและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตให้เชื่อมโยง และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และมีความรู้
ความสามารถตามหลักการทางพหุปัญญา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 
   4. ส่งเสริมการบูรณาการ จัดการศึกษาภายใต้ความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
    2. ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทาการศึกษามีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
          3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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  6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
  7. หน่วยงานทางด้านการศึกษาจังหวัดนครพนมมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 

 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการทบทวนผลการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหาคำตอบที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ ศึกษาหา
เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การ  โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT 
Analysis  พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก จาก CPEST ว่ามีประเด็นใดที่เป็นโอกาสหรือเป็นแรงที่เอ้ือต่อ
การบริหารจัดการ และมีประเด็นใดที่เป็นภัยคุกคามหรือเป็นอุปสรรค ที่ทำให้การบริหารงานสะดุด เป็น
ปัญหาในการพัฒนา องค์การมีขีดความสามารถมากน้อยเพียงใดในการใช้โอกาสและหรือการเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น พิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน จาก McKinsey 7S Framework ว่าปัจจัยใดที่เป็น
จุดแข็งท่ีสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประเด็นใดที่เป็นจุดอ่อน ต้องรีบแก้ไขหรือป้องกัน   
  ตามความจำเป็นข้างต้น จึงได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   (ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่ 238/2564  คณะที่ 2)  มีบทบาทหน้าที่ในการ
ทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และทบทวนทิศทางองค์การระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19  จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมระดมความเห็นเป็นการจัดทำแบบสอบถามความเห็น
เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม คณะที่ 2 แสดงความเห็นต่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น “เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย” ในหัวข้อ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ประเด็นโอกาส (Opportunities) และประเด็นอุปสรรค (Threats) โดยใช้หลัก C-
PEST , การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประเด็น จุดแข็ง (Strengths) และประเด็นจุดอ่อน 
(Weaknesses) โดยใช้หลัก 7 S   สรุปเป็นผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ปี 2565  จากผล
การแสดงความเห็นแต่ละข้อ เฉพาะข้อที่ตอบ “เห็นด้วย” ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด   
 ส่วนที่ 2 การแสดงความเห็น (เพ่ิมเติม) จะนำมารวบรวม วิเคราะห์และสรุปเป็นผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ ปี 2565   
  กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามฯ คือ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ที่ 238/2564  คณะที่ 2 จำนวน 68 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามฯ ทั้งสิ้น 62 คน      
คิดเป็นร้อยละ  91.18  
 สรุปผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ปี 2565  ได้ดังนี ้
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้หลัก C-PEST 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า ( Customer Behavior : C ) 
1.1 กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
- ความคาดหวังของผู้ปกครองต้องการให้บุตร
หลานได้เรียนในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ  
- ผู้ปกครองให้ความสำคัญต่อคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ความสำคัญกับความ
ปลอดภัยของนักเรียน โดยเน้นการเรียนใน
สถานศึกษาใกล้บ้าน 
- ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา มีความ
สนใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและ
ส่งนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อ  
- ผู้ปกครองและนักเรียนมีทางเลือกหลากหลาย 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน
มากขึ้น และสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
โรงเรียน 

- ผู้ปกครองไม่มีเวลา เนื่องจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 
- กลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลายและมีพ้ืน
ฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 
- ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนในสังคมเมือง ส่งผล
กระทบต่อโรงเรียนนอกเมือง โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในการรับนักเรียนได้น้อยลง 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้ปกครองมีภาระเพ่ิมมากข้ึนในการดูแลบุตร
หลานในการเรียนออนไลน์ 
- นักเรียนต้องช่วยงานผู้ปกครองในเวลาเรียน  
ออนไลน์  ส่งผลให้เรียนไม่เต็มเวลา 
- ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนยังขาดความเข้าใจ
และความพร้อมในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับเรียน
ออนไลน์  และกังวลใจในเรื่องการเรียนรู้ของบุตร  
รวมถึงการวัดประเมินผลของโรงเรียน 

1.2 กลุ่มคู่แข่ง 
- องค์กรภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น ให้การสนับสนุน
ในการจัดการศึกษา จึงมีโรงเรียนครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการแข่งขันเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
- โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาและมโีรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่บริการน้อย 

 

1.3 กลุ่มองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน 
- มีหน่วยงานประเมินสถานศึกษา เช่น สมศ., 
สทศ.ทำให้ผู้ปกครอง/นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นต่อ
การจัดการศึกษา 

- การประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียน มี
มากเกินไป ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนไม่ครบตามหลักสูตร 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1.3 กลุ่มองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน 
- ชุมชน/ท้องถิ่น ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มีองค์กรวิชาชีพที่เข้มแข็ง เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ.) 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- หน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัด ปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันฯ 

 
 
 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P) 
2.1 ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
- มีระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา เช่น 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พรบ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ส่งผลให้การบริหาร
จัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนของผู้ปกครอง 
- นโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เช่น นโยบายการพัฒนาสู่ความ
เป็นอาเซียน   นโยบายการประกันคุณภาพ
ภายใน/ภายนอกของสถานศึกษา  นโยบายการจัด
การศึกษาแบบทางเลือก สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีความเหมาะสมและตอบสนองความ
จำเป็นของผู้เรียน นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0  
นโยบายรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีฯ 
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

- เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ เน้นที่เอกสาร การ
เทียบเคียงไม่ชัดเจน ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้นโยบาย
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
- นโยบายเร่งด่วนบางเรื่อง ส่งผลกระทบต่อเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการปฏิบัติงานของครู 
- การเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เข้า
แทรกแซงการบริหารจัดการด้านการศึกษา ส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
- มีกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติรองรับนักเรียนที่
ไม่มีทะเบียนราษฎร์ ไม่มีเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนต่างด้าวแต่ไม่มีการ
จัดสรรงบรายหัว 
- มีนโยบายให้โรงเรียนดำเนินโครงการที่ซ้ำซ้อน
หรือมากเกินไป เช่น โรงเรียนในฝัน/
มาตรฐานสากล/ประชารัฐ เป็นต้น 
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 4 
ฝ่าย ไมช่ัดเจนและไมท่ันต่อเหตุการณ์ 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
2.1 ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- สพฐ.และจังหวัดนครพนม กำหนดมาตรการ
ป้องกันฯ และหน่วยงานทางการศึกษาถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ชุมชนได้ 
- มีระเบียบแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษาท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของชุมชน 

- โครงสร้างที่ปรับเปลี่ยน (สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและเขตพ้ืนที่การศึกษา) ส่งผลให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน  

2.2 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 
- อปท./เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากข้ึน 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- เกิดการบูรณาการของส่วนราชการ เช่น ใช้พื้นที่
โรงเรียนดำเนินงานด้านสาธารณสุขเช่น เป็น
สถานที่พักคอย เป็นสถานที่รับวัคซีน , อปท.
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดศึกษาตามสถานการณ์ , 
เป็นต้น 

- อปท.และหน่วยงานของรัฐตลอดจนชุมชน
ท้องถิ่นบางแห่งไม่เข้าใจ และไม่เห็นความสำคัญ
ของงานด้านการศึกษา  ทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา 
- อปท.และหน่วยงานของรัฐบางพ้ืนที่ขาดการเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาการใน
พ้ืนที่ 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
3.1 สภาวะเศรษฐกิจ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ภาครัฐและโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง
และนักเรียน เช่น การผ่อนผันและลดค่าเทอม  
เป็นต้น 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่งขาดวินัย
ทางการเงิน จากการเป็นหนี้สถาบันทางการเงิน
หลายแห่ง 
- พ้ืนที่บริการเป็นสังคมชนบท ผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีฐานะ
ทางการเงินไม่มั่นคง เนื่องจากต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรสูง สินค้าทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ  
ไม่แน่นอน 
-  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับรายได้ 
- ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากการทำกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น การจัดทำโครงงานของนักเรียน  
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
3.1 สภาวะเศรษฐกิจ 
 การใช้เทคโนโลยีที่จำเป็น ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษา/เรียนรู้ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้ปกครอง ชุมชนขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลง
จากการตกงาน ถูกเลิกจ้าง แต่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน
จากอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการเรียน เช่น ค่า
อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น 

3.2 งบประมาณ 
- ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น เช่น โครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา 
ฯลฯ  
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง โดยสนับสนุนให้นักเรียนคนละ 
2,000 บาท 

- สพฐ.ไม่แจ้งแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี
ให้หน่วยงานในสังกัด (สพม.) ทราบ และหน่วยงาน
ในสังกัด (สพม.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ลดลง จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
งบประมาณของหน่วยงาน  
- โรงเรียนได้รับงบอุดหนุนการศึกษาไม่สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และงบลงทุนด้าน
การศึกษาไม่เพียงพอในการสนับสนุนด้าน
การศึกษา 
- ห้วงเวลาของการจัดสรรงบประมาณที่ไม่พร้อม
กัน (องค์กรภาครัฐ/องค์กรท้องถิ่น)  ส่งผลให้ไม่
เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียน 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- โรงเรียนงดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ทำให้
หลายโครงการไม่ได้ดำเนินการ 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural : S) 
4.1 จำนวนโครงสร้างประชากรและลักษณะประชากร 
- มีประชากรหลายชนเผ่าและอาศัยอยู่ริมฝั่งโขง 
จึงมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข 
- การเปิดประชาคม ASEAN ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และอาชีพ 

- นักเรียนต่างด้าวขาดหลักฐานทางการศึกษาและ
หลักฐานทะเบียนราษฎร์ 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
4.1 จำนวนโครงสร้างประชากรและลักษณะประชากร 
- มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและภาษาใน
แต่ละท้องถิ่น จึงเอ้ือต่อการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ 

- อัตราการเกิดของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง 
ส่งผลให้จำนวนนักเรียนน้อยลง เป็นผลกระทบต่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
- การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองเพ่ือประกอบอาชีพ 
ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลและให้ความอบอุ่นแก่บุตรได้
เต็มที่ 
- ปัญหาการหย่าร้างในปัจจุบัน ทำให้เด็กขาดความ
อบอุ่น ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก 

4.2 สภาพชุมชน 
- ชุมชนมีการพัฒนามากข้ึนในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ค่านิยมของผู้ปกครอง ที่ให้ความสำคัญต่อการ
ได้รับการศึกษาของลูกหลานมากขึ้น 
- ชุมชนเป็นแบบเกษตรกรรม ประกอบกับมีแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

- พ้ืนที่ติดชายแดน มีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นระหว่าง
ประเทศ จึงมีบางพ้ืนที่ใช้เป็นเส้นทางการขนถ่ายยา
เสพติด  ทำให้ชุมชน นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงกับ
ปัญหาการเสพ/ขายยาเสพติดมากขึ้น  
- สภาพชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่งมีแหล่งอบายมุข 
รวมถึงการขยายตัวของสื่อเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ปัญหาเด็กติดเกม  ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ 

4.3 วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เป็นสังคมเกษตรกรรม/โครงสร้างสั งคมไม่
ซับซ้อน 
- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีความ
เชื่อ ค่านิยมที่คล้ายคลึงกัน 
- มีภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดองค์
ความรู้ โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้ 

- ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาไว้อย่างเป็นระบบ 
- ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีฯ อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 
5.1 ความก้าวหน้าด้าน IT 
- การนำระบบ ICT มาประยุกต์ ใช้  ทำให้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  
- การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและชุมชน มีความ
รวดเร็ว ทั่วถึง 
 

- การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ
อุปกรณ์ ICT ที่มีราคาแพง ทำให้โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ี
ไม่ทันสมัย รวมทั้งขาดงบประมาณที่ต้องจัดซื้อใหม่
และขาดงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุง 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
5.1 ความก้าวหน้าด้าน IT 
- ความก้าวหน้าทางด้าน ICT ทำให้มีการเข้าถึง
องค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถสืบค้น
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและง่าย
ต่อการบริหารจัดการ 
- มี พรบ.คอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่ควบคุมดูแล
การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม พรบ.กำหนด 
- มีความหลากหลายของสื่อ โปรแกรมทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
นักเรียน 
- มีผู้ให้บริการที่หลากหลาย 
- การให้บริการของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
- ความก้าวหน้าด้าน IT  
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- นำ ICT เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูลการเรียนรู้ เช่น วีดีโอสื่อการสอน เป็นต้น 

- ในบางพ้ืนที่ยังมีความเร็วของระบบ Internet ต่ำ 
การสื่อสารไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้ ทักษะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 
- มีเว็บไซต์/ไวรัสก่อกวนการใช้อินเทอร์เน็ต ส่งผล
ต่อการดำเนินงาน 
- ไม่มีหน่วยงานเฉพาะกิจในการให้ความช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำในด้านการแก้ไขและดูแลระบบ ICT  
- ระบบการควบคุม/ป้องกันการเข้าถึงสื่อ/เว็บไซต์
ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการนำไปใช้ในทางที่
ไม่เหมาะสม 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- สถานะครอบครัวไม่ดี ส่งผลให้นักเรียนไม่
สามารถเข้าถึง IT 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้หลัก 7 S 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้านบุคลากร (Staff : S1) 
1.1 ความเพียงพอของบุคลากร 
 - ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามกรอบ
อัตรากำลัง 
- ขาดแคลนข้าราชการครู ในบางสาขาวิชาเอก  
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก 
- ขาดแคลนครูสายสนับสนุนการสอน เช่น ครู
ธุรการ ครูการเงินและพัสดุ เป็นต้น 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
1.2 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครู จัดทำผลงานเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
สม่ำเสมอ 

- ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำการทำผลงาน
ทางวิชาการ  

1.3 การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
- มีข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนตรงตามสาขา
วิชาเอกและคุณวุฒิ 
- บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ 
- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานใน
หน้าที่ชัดเจน 

 

1.4 คุณธรรมจริยธรรม 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็น
กรอบ  ข้อบังคับในการประพฤติ ปฏิบัติตนและอยู่
ในระเบียบวินัย 
- มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจในจังหวัดนครพนม และมีจารีตประเพณี
ดั้งเดิมท่ีหล่อหลอมให้อยู่ในครรลองครองธรรม 
- หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่คร ูบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ 

 

2. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการของผู้นำองค์กร (Style : S2) 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
- ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ 

-นโยบายและวัฒนธรรมการทำงาน ถูกปรับเปลี่ยน
ตามการเปลี่ยนผู้บริหาร 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
2.2 ภาวะผู้นำ (ความรู้ ความสามารถ) 
- ผู้บริหารขององค์การ ผ่านกระบวนการสรรหาเพ่ือ
คัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งด้วยเกณฑ์การประเมินทั้ง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ 

 

2.3 การกระจายอำนาจ การสั่งการ การสร้างแรงจูงใจของผู้บริหาร 
- ผู้บริหารขององค์การ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ มีการกระจาย
อำนาจการตัดสินใจให้บุคลากรทุกระดับ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารขององค์การ มีการบริหารจัดการแบบ
กัลยาณมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ 
- มีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ เช่น ในรูป
ของสหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต 

 

2.4 การคิดค้นระบบงาน นวัตกรรมและบริหารจัดการแนวใหม่ 
- ผู้นำองค์กรมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่มี
รูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มีนโยบายจัดเวทีประกวดแข่งขันการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้นำส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่
และชุมชน เข้ากับสถานการณ์ 

 

3. ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ (Skill : S3) 
3.1 ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 

- บุคลากรในองค์การ มีการปรับเปลี่ยน โยกย้ายอยู่
ตลอดเวลา ทำให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  ขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทดแทนกัน  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนางาน
ด้านวิจัย/นวัตกรรม และนำผลไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนน้อย 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
3.2 ทักษะ ICT 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ
และทักษะในการใช้ ICT  สำหรับการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน ICT ไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- การใช้เทคโนโลยีและระบบสื่อสารไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า 
- มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนและ
การปฏิบัติงานน้อย 
- ขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ ICT 

3.3 การพัฒนาบุคลากร 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีศูนย์รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน
ระดับเขต เช่น ศูนย์ HCEC   
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- บุุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านทาง
ระบบออนไลน์ 

 

4. ด้านโครงสร้าง (Structure : S4) 
4.1 การจัดโครงสร้าง การบริหารของหน่วยงาน 
- โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์การ เป็นไป
ตามรูปแบบที่ส่วนกลางกำหนด 
- การจัดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
เหมาะสม 

- มีการโยกย้ายบุคลากรระดับเขตพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในเขตพ้ืนที่มากข้ึน  
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 การกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- มีมาตรฐานตำแหน่งในการกำหนดบทบาทหน้าที่
และมีการมอบหมายงานของบุคลากรในสังกัดทุก
ระดับชัดเจน 
- การจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 
ค.(2) ลงตามกรอบอัตรากำลัง  ตรงตามบทบาท
ภาระหน้าที่ 

- ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ บางส่วนมี
หน้าที่รับผิดชอบงานมากเกินสมรรถนะที่กำหนด 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
5. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S5) 
5.1 ทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์) 
- มีการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยใช้หลักร่วม
คิดของบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 

5.2 การกำหนดระบบปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) 
- องค์การมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ เชื่อมโยงกับ
นโยบายส่วนกลาง จนถึงระดับพื้นท่ีเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- มีการปรับแผนปฏิบัติการตามสถานการณท์ี่
เปลี่ยนไป 

- การดำเนินงานบางโครงการเป็นการดำเนินงาน
แบบเร่งด่วน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ 
- การนำแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่จริงจัง เช่น บาง
โรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่
กำหนดไว้  (การยกผลสัมฤทธิ์ O-net) 
 

5.3 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
- มีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มงานและบุคคลในสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
โดยใช้วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- มีการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 

6. ด้านระบบในการดำเนินงานโครงสร้าง (System : S6) 
6.1 ระบบขั้นตอนการดำเนินงานภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
- มีกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจน เป็นระบบ
ตามโครงสร้างการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม ที่
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
- มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของ 
สพฐ. 
- มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และ
การรายงานผลการดำเนินงานตามท่ีส่วนกลาง
กำหนด 
- มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร โอน ย้าย 
โดยคณะกรรมการฯ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในบางเรื่องไม่เสร็จสิ้นที่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ส่งผลให้การทำงานเกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ 
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ 
รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมขององค์การ  
ในเว็บไซด์ขององค์การยังมีน้อย 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
6.1 ระบบขั้นตอนการดำเนินงานภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
- มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย สนับสนุนต่อ
การบริหารจัดการภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 

6.2 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- มีการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามา
ปรับใช้ จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีการบูรณาการด้านการดูแลสุขอนามัยของ
นักเรียนตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดในหลักสูตร
การเรียนการสอน  
- โรงเรียนสนับสนุนซิมมือถือเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
อินเทอร์เน็ตในการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 

- คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 
กลุ่มสาระหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย
ของประเทศ 
- นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดคำนวณ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
- ผู้เรียนบางคนขาดความพร้อมในการเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ 
- บางครอบครัวขาดความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน อุปกรณด์้านเทคโนโลยีที่ใช้
สนับสนุนในการเรียนการสอนแก่บุตรหลาน เช่น 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บแลต สมาร์ทโฟน และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

6.3 ระบบการวางแผน/การติดตามประเมินผล 
- มีสหวิทยาเขตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เป็นเครือข่ายใน
การวางแผน ติดตาม ประเมินผล 
- มีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ดำเนินการติดตาม 
ประเมินผล 
- มีการรายงานในระบบการติดตามประเมินผลของ
ส่วนกลาง 

- ขาดความต่อเนื่องในการประชุมของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
- ขาดการนำผลการประเมินผลมาปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

6.4 ระบบงบประมาณ 
- มีระบบการบริหารงบประมาณ ระบบบัญชีการเงิน 
และการพัสดุ ที่ตรวจสอบได้ถูกต้องตามข้ันตอนที่
ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ 
- มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
7. ด้านค่านิยมร่วมของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7) 
7.1 ค่านิยมร่วม 
- องค์การมีการกำหนดค่านิยมร่วมและกำหนด
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว 
ของบุคลากรในองค์การ 

- ผู้ปฏิบัติงานขาดความตระหนักและไม่เห็น
ความสำคัญในค่านิยมร่วม 

 

บทสรุปการวิเคราะห์สภาพองค์การ 
 1. การวิเคราะห์สภาพภายนอกขององค์กร   

  1.1 ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunity) มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 
   O1 คุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้เข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เกิดการบูรณาการของส่วนราชการอย่าง
ชัดเจน 
    O2 มีความหลากหลายของรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน  ทำให้นักเรียนเข้าถึงและมี
ความสนใจที่จะศึกษาต่อมากขึ้น 
   O3 นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย เอ้ือต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ
ภาครัฐ มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
   O4 วิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดนครพนม  โดยพ้ืนฐานมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติมากมาย จึงเกิดภูมิปัญญาและปราชญ์ท้องถิ่น 
   O5 มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารรวดเร็วทั่วถึง ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
   O6 องค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพเข้มแข็ง มีความก้าวหน้าของวิชาชีพ จึงเป็นแรงจูงใจ
ในการเข้าทำงาน  
   O7 ภาครัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ และให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อเกิดสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบทางลบต่อผู้เรียน เช่น การผ่อนผัน/การลดค่าเทอม 
และการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมแก่นักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
   O8 การเปิดประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เกิดการ
เรียนรู้ที่กว้างขวาง  
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  1.2 ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 
   T1 การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลและเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เกิดผลในเชิงซ้ำซ้อนในหลายประเด็น 
    T2 สภาพเศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาคการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนด
รายได้ต่อหัวของประชากรที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ เศรษฐกิจครอบครัวยังมีสภาพที่ยากจน 
   T3 ปัญหาสังคม เช่น อัตราการหย่าร้างค่อนข้างสูง เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก ปัญหาการค้า
และการเสพยาเสพติดในพ้ืนที่  เป็นต้น  ทำให้จำนวนประชากรวัยเรียนในกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาสังคม มี
ค่อนข้างมาก เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
   T4 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาในพ้ืนทีแ่ละการขาดแคลนบุคลากร 38 ค (2)  
   T5 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ผู้ปกครองขาดรายได้ การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอ 
    T6 จำนวนผู้เรียนน้อยลงจากอัตราการเกิดลดลง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของขนาด
สถานศึกษา และกระทบต่อการบริหารการศึกษาหลายด้าน 
 

 2. การวิเคราะห์สภาพภายในขององค์กร   
  2.1 ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)  มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 

         S1 ผู้บริหารกำหนดนโยบาย กำหนดเครื่องมือในการขับเคลื่อนด้านการบริหารและการจัด
การศึกษาในรูปแบบที่ชัดเจน  เพ่ือให้องค์การมุ่งสู่ความเป็นสากล  
        S2  มีการกระจายอำนาจการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วย
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
        S3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  
        S4 มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมทุกภารกิจ 
        S5 มีการนำสื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (ICT) มาใช้อย่างหลากหลาย 
ประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
               S6 สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่  
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  2.2 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  (Weakness) มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 
   W1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพ้ืนฐาน ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 และต่ำกว่า
ระดับประเทศ  นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ 
       W2 ยังขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูสายสนับสนุนการสอน ครูบางสาขาวิชาเอกในโรงเรียน
ขนาดเล็ก      
   W3 การโยกย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อความชำนาญในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
   W4 การพัฒนางานด้านวิจัยและนวัตกรรมค่อนข้างน้อย รวมทั้งขาดการนำผลงานที่เกิดขึ้น
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
   W5 การใช้เทคโนโลยีไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ
พัฒนาไม่ต่อเนื่อง และขาดการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและพัฒนางานด้านการศึกษา  
    W6 ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อโควิด-19  
   W7 ขาดการจัดทำคลังข้อมูลด้านนวัตกรรมและผลงานวิชาการ/ผลงานเด่น 
   W8 ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน 
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การกำหนดกลยุทธ์ ด้วย TOWS Matrix 
                                    ภายนอก (External) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายใน(Internal) 

โอกาส ( O ) 
O1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้เข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา  
O2 มีความหลากหลายของรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน  ทำให้
นักเรียนเข้าถึงและมีความสนใจที่จะศึกษาต่อมากข้ึน 
O3 นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย เอื้อต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
O4 วิถีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เกิด 
ภูมิปัญญาและปราชญ์ท้องถ่ิน 
O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารรวดเร็วทั่วถึง  
O6 องค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพเข้มแข็ง มีความก้าวหน้าของ
วิชาชีพ จึงเป็นแรงจูงใจในการเข้าทำงาน  
O7 ภาครัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ ให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่มีผลกระทบทางลบต่อผู้เรียน   
O8 การเปิดประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวาง 

อุปสรรค ( T ) 
T1 การเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เป็นอุปสรรคต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา   
T2 สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาคการเกษตร  
รายได้ต่อหัวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เศรษฐกิจครอบครัวยังมีสภาพ
ยากจน 
T3 ปัญหาสังคม ทำให้จำนวนประชากรวัยเรียนในกลุ่มเสี่ยง
จากปัญหาสังคมมีค่อนข้างมาก เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
T4 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายด้านการศึกษา 
ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนบุคลากร 38 ค (2)  
T5 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านการศึกษา 
ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้ปกครองขาดรายได้ 
การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอ  
T6 จำนวนผู้เรียนน้อยลงจากอัตราการเกิดลดลง ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของขนาดสถานศึกษา และกระทบต่อการบริหาร
การศึกษาหลายด้าน 

จุดแข็ง ( S ) 
S1 กำหนดนโยบาย เครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารและ
การจัดการศึกษาในรูปแบบที่ชัดเจน   
S2  มีการกระจายอำนาจการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
S3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  
S4 มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงนโยบายทุกระดับ 
ครอบคลุมทุกภารกิจ 
S5 มีการนำสื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT) มา
ใช้อย่างหลากหลาย  
S6 สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ 

กลยุทธ์ SO (กลยุทธ์เชงิรุก : Aggressive) 
1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ (O8,O4,S3,S6)  
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบทพื้นที่ (O2,O3,O7,S3,S5,S6)  
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (O3,S1,S3) 
4. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (O2,O3,S4) 
5. เร่งพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (S1,S2,O1) 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
ของผู้เรียน และพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต (O8,S1) 
7. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ (O2,O3,S1, O4,S6) 

กลยุทธ์ ST(กลยุทธ์พัฒนาองค์การ : Turnaround) 
 

จุดอ่อน ( W ) 
W1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ันพื้นฐาน ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 
ร้อยละ 50  นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ 
W2 ขาดแคลนครูสายสนับสนุนการสอน ครูบางสาขาวิชาเอก 
W3 การโยกย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อ
ความชำนาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
W4 การพัฒนางานด้านวิจัยและนวัตกรรมค่อนข้างน้อย รวมทั้ง
ขาดการนำผลงานที่เกิดข้ึนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา 
W5 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง และขาดการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
และพัฒนางานด้านการศึกษา  
W6 ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19  
W7 ขาดการจัดทำคลังข้อมูลด้านนวัตกรรมและผลงานวิชาการ/
ผลงานเด่น  
W8 ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์ป้องกัน : Defensive) 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (O1,O3,W1) 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา (O3,W4,W7) 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย (O5,O6,W2,W3,W5) 
 

กลยุทธ์ WT (กลยุทธ์ประคองตัว : Retrenchment) 
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ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ได้ร่วมทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  เพ่ือปรับทิศทางของ
การดำเนินงาน ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม  พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผล
ตามวิสัยทัศน์ (Vision) และกำหนดเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “องค์การบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง    มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
สู่มาตรฐานสากล   บนพ ื้นฐานความเป็นไทย”  
 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมี  
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
  2. เสริมสร้าง ศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีโอกาสและเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามสมรรถนะและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเชื่อมโยงทุกระดับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะพึงประสงค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

เป้าประสงค ์(Goals) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI & Target)  
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรือมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning   

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
  2. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา       
พหุปัญญารายบุคคล 
       2.1 ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 

    2.2 ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
  3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 (ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตร ได้
ศึกษาต่อในสายอาชีพหรือมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ/การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
และห้องเรียนสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ) 

4. ผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีข้ึนไป ≥ร้อยละ90 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

เป้าประสงค์ที ่3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมี
ความสุขในสังคม 

ตัวชี้วัด 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
7. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
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8. เด็กพิการเรียนรวมผ่ านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) รวมทุกประเภท ≥ร้อยละ 80 

9. เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุก
ประเภท ≥ร้อยละ 80 

10. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ รวมทุกด้าน ≥ร้อยละ 80 

11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ 
สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี  
 เป้าประสงค์ที่ 4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู และเป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด 
  12. ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในระดับชาติ ≥10 รางวัล 
  14. ร้อยละ 80 ของครูทีจ่ัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   
  15. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และ
ความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่างน้อย 
1 รายการ ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล ประเมินผล ด้านการใช้สื่อ/
เทคโนโลยี ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ด้านทักษะ
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 
 เป้าประสงค์ที่ 5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวชี้วัด 
 16. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
  17. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  
  18. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 6  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กำหนด การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง   
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ 
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   เป้าประสงค์ท่ี 7  บริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือ NKP Education 4.0 Model   
ตัวชี้วัด 

   19. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล / การบริหาร
จัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ PMQA 7 

หมวดในระดับพ้ืนฐาน 
 20. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ≥ร้อยละ 85  
  21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน  5 กลุ่ม/หน่วย ที่บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม  
  22. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  23. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ที่มีการพัฒนา
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (2) ด้านทักษะวิชาการ  (3) ด้าน
ทักษะอาชีพ  (4) ด้านทักษะชีวิต  (5) ด้านภาษา  (6) ด้าน ICT (7) ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
  24. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
  25. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
 26. ความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ≥ร้อยละ 90 
    

จุดเน้น 
  1. ด้านผู้เรียน 

   1.1 คุณภาพ : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะตาม 3Rs8Cs                  
   1.2 คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มวีินัย สุจริตและจิตอาสา  

       1.3 สวัสดิภาพผู้เรียน : มีพ้ืนที่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 
   2. ด้านบุคลากร 

        - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
     3. ด้านองค์การ 
      3.1 หน่วยงานในสังกัด เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม   
      3.2 หน่วยงานในสังกัด เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม   
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วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 “บริการที่เป็นมิตร พิชิตด้วยรอยยิ้ม”  
 

ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization)  
F-U-N = คนสำราญ  งานสำเร็จ Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้ 
    Unity = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
    Noble mind  =  พึงมีคุณธรรม นำจิตใจ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Map) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
 
 
 
 

  

 
 

วิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับประเทศ 

การสร้างโอกาส ลดความเหลือ่มล้ำ และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภบิาล

และการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

ประสิทธิผล 
  ตามยุทธศาสตร์ 

คุณภาพ 
  การบริการ 

ประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และเป็นมืออาชีพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด    

การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเข้มแข็ง   

 

ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทางวิชาการ  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/
หรือมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้

ตลอดชีวิต และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

เสริมสร้าง ศักยภาพผู้เรียนให้มีณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ มีโอกาสและ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรง
ตามสมรรถนะและปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วย 
หลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเชื่อมโยง 
ทุกระดับ 

องค์กรบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง    มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล   บนพื้นฐานความเป็นไทย 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค 
เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 

บริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือ 
 NKP Education 4.0 Model 

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเช่ือมโยงทุกระดับ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง    
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เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายและนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยนายศักดา  ชัยภัย  ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมพร้อมคณะ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาในองค์การ   จึงได้ร่วมกันกำหนดเครื่องมือที่ชื่อว่า  “NKP Education 4.0 Model”  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด  โดยนำ 
   1 .1  แ น วคิ ด ข อ ง  Robert S. Kaplan แ ล ะ  David P. Norton ผู้ ส ร้ า ง เค รื่ อ งมื อ 
“Balanced Scorecard” เพ่ือใช้ในระบบธุรกิจ มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษา ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององคกรไปสู่การปฏิบัติ ทำให้การดำเนินงาน
ได้รับการพัฒนา ก้าวไปข้างหน้าและเป็นไปอย่างยั่งยืน  สามารถตอบสนองความต้องการ สร้างความพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง   
   Balanced หมายถึง ความสมดุล เป็นมุมมองที่ใชพิจารณาองคกรอย่างครบถ้วน เป็นเหตุ 
เป็นผลต่อกัน  เพื่อใหสามารถพิจารณาความสำเร็จขององค์กรได้อย่างรอบด้าน  
   Scorecard หมายถึง รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ช่วยให้ผู้บริหารรับทราบขอมูล     
ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญขององคกร ภายในเวลาที่รวดเร็ว 
  Balanced Scorecard คือ ระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการระบุและปรับปรุง
ระบบทางธุรกิจภายใน เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดผลหรือการประเมิน ที่ช่วยให้องค์กรเกิด
ความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โดย
ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสำเร็จ ประกอบด้วย 4 มุมมองด้วยกัน ได้แก่  
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   (1) Financial perspective (มุมมองทางการเงิน)  
   (2) Customer perspective (มุมมองของลูกค้า)  
   (3) Internal perspective (มุมมองภายใน)  
   (4) Learning and Growth Perspective (มุมมองด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้) 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ปรับมุมมองของ  
Balanced Scorecard ให้เข้ากับระบบราชการของไทย ดังนี้ 
Balanced Scorecard 

ระบบธุรกิจ 
Balanced Scorecard ระบบราชการ 

มุมมอง คำอธิบาย 
มุมมองด้านการเงิน ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  

(Run the Business) 
มีหลักการให้ส่วนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น 
ผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เป็นต้น 

มุมมองด้านลูกคา ด้านคุณภาพการใหบริการ  
(Serve the Customer) 

มีหลักการให้ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับ
ผู้รับบริการให้การให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึง
พอใจแก่ผู้รับบริการ 

มุมมองดานกระบวนการ
ภายใน 

ด้านประสิทธิภาพ 
(Manage Resources) 

มีหลักการให้ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลาการ
ให้บริการ และความคุ้มค่าของการใช้เงิน เป็นต้น 

มุมมองด้านการเรียนรูและ
การพัฒนา 

ด้านการพัฒนาองคกร 
(Capacity Building) 

มีหลักการให้ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ
เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การ
พัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตรากำลังให้คุ้มค่า การมอบ
อำนาจการตัดสินใจไปยังระดับปฏิบัติการ การนำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับงาน เป็นต้น 

 

  1.2 แนวคิดของระบบราชการ 4.0 กำหนดให้ภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมีปัจจัยความสำเร็จ 3 ประการ คือ การสานพลัง
ระหว่างภาครัฐและภาคอ่ืน ๆ   การสร้างนวัตกรรมและการปรับสู่ความเป็นดิจิทัล  (ดังภาพ) 
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   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบเชิงรุก มีการพัฒนารอบด้านอย่างเป็น
ขั้นตอนและต่อเนื่อง  มีจุดหมายที่ชัดเจน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้นำ
แนวทางจากแนวคิดทั้ง 2 ประการ มากำหนดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ใน
ชื่อว่า  “NKP Education 4.0 Model”  

 

2. วัตถุประสงค์ การกำหนด “NKP Education 4.0 Model”   
     (1) เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
              (2) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ  ความม่ันใจให้แก่บุคลากรในกระบวนการ
ของการบริหารและการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนกลยุทธให้มคีวามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
              (3) เพ่ือให้หน่วยงานในองค์การได้ส่งมอบคุณค่าที่ดีทั้งผลผลิตและบริการด้านการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา   
 

      3. องค์ประกอบและนิยามศัพท์ “NKP Education 4.0 Model”    
      [1]  N : Necessary factor คือ การเตรียมความพร้อมขององค์การในปัจจัยที่จำเป็น เช่น 
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงทุกระดับ  การกำหนดกรอบทิศทางองค์การ  การ
สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ  การจัดการความรู้  การกำหนดโครงสร้าง มาตรฐานและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ คล่องตัว มีจิตสำนึก มีความคิดริเริ่ม 
เป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ เป็นต้น 
     [2] K : Keep improving system’s efficiency  คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบงาน เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายในและระบบ
ตรวจสอบภายใน การลดขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น ด้วยการการสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคอ่ืนๆ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจนเกิดการสร้างนวัตกรรม สามารถเทียบเคียง (Benchmark) กับกระบวนการทำงาน
ขององค์กรอื่น โดยคำนึงถึง 
    2.1 การมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษาทุกขั้นตอน เช่น การวางแผน การดำเนินงาน การกำกับ ติดตาม ประเมินผล รวมถึงการสร้าง
เครือข่าย เป็นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันด้วย
ความเอ้ืออาทร ในรูปสหวิทยาเขต  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอน
ปลาย โดยเครือข่ายประกอบด้วย 3 P คือ P1 : Professional มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานงาน  P2 
: Proactive การทำงานเชิงรุก และ P3 : Public relations การประชาสัมพันธ์ 
    2.2 การใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area Based Development) หมายถึง การจัดการศึกษาแบบ
ยึดพ้ืนที่เป็นฐาน จัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ยึดสภาพทางภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานใน
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หลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน ที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการ ความจำเป็นของผู้เรียนและพ้ืนที่  
ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ ความถนัด และตามศักยภาพของตนเอง   
    2.3 การมีวิถีใหม่ (New Normal) หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเป็นฐาน ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) เพ่ือนำองค์การสู่สังคมวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
    2.4 การยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารและการ
จัดการการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) หลักนิติธรรม การดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
กติกาโดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม  (2) หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพสุจริต (3) หลักความโปร่งใส สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยปรับปรุงกลไกการ
ทำงานขององค์กรโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (4) หลักการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้มี ส่วนร่วมรับรู้
และแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจปัญหาสำคัญขององค์กร  (5) หลักความรับผิดชอบ การตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบ การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดี
และผลเสียจากการกระทำของตนเอง (6) หลักความคุ้มค่า  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
    [3] P : Progress คือ ความก้าวหน้าของคุณภาพบริการ หมายถึง หน่วยงานมอบคุณค่าบริการ
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของระดับคุณภาพ PMQA , ITA  , การประกัน
คุณภาพภายนอก เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพ  เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ  คนทำงานมีความสุข (Customer satisfaction & Happy workplace) 
    [4] NKP Education 4.0 คือ นครพนมสู่การศึกษายุค 4.0 โดยมีผลลัพธ์ ดังนี้ 
    4.1 ด้านผู้เรียน 
         (1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
              (2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะตาม 3Rs8Cs ได้แก่ การอ่านออก 
(Reading) การเขียนได้  (Writing)  และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)   ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking and Problem Solving)  ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นํา (Collaboration Teamwork and Leadership)  ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media  Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  ทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา(2) มีพ้ืนที่
ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 
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   4.2 ด้านบุคลากร 
        - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   

     4.3 ด้านองค์การ 
         (1) โรงเรียนในสังกัดและเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม   คือ มี
กระบวนการที่นำเอาทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของคนในองค์กร ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้ง
เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน มาบูรณาการประยุกต์ใช้ให้เกิดกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน
ใหม่ ๆ รวมไปถึงการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับองค์กร รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถลดต้นทุน เพ่ิมศักยภาพ/คุณค่าสู่สังคม   
    แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม 
   (1.1) มีการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพองค์กร 
    (1.2) ผู้นำองค์กรต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (Learning 
Organization) อย่างแท้จริง 
    (1.3) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ผลักดันให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร 
และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
    (1.4) มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กระบวนการ และบริการอย่างต่อเนื่อง  
    (1.5) ให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่เอ้ือ
ต่อกระบวนการการสร้างสรรค์ 
         (2) เป็นโรงเรียนสุจริต เขตสุจริต (ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ส่วนกลางกำหนด) 
    [5] Sufficient Economy Philosophy คือ การพัฒนาที่สมดุลในทุกขั้นตอน ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาล
ที่ 9  ด้วยหลักการสำคัญ คือ “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม  เมือ่พอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน”  
   (1) หลักความพอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่า
น้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 
   (2) หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทำ
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
   (3) หลักภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
การต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   (4) เงื่อนไขความรู้ หมายถึง มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ
ขั้นตอนปฏิบัติ  
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   (5) เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
      หลักการทรงงาน 23 ข้อ ได้แก่  (1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  (2) ระเบิดจากข้างใน 
(3) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก (4) ทำตามลำดับขั้น (5) ภูมิสังคม (6) องค์รวม (7) ไม่ติดตำรา (8) ประหยัดเรียบ
ง่าย ใช้ประโยชน์สูงสุด (9) ทำให้ง่าย (10) การมีส่วนร่วม (11) ประโยชน์ส่วนรวม (12) บริการรวมจุดเดียว 
(13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ (14) ใช้อธรรมปราบอธรรม  ( 15) ปลูกป่าในใจคน (16) ขาดทุนคือกำไร 
(17) การพ่ึงตนเอง (18) พออยู่พอกิน (19) เศรษฐกิจพอเพียง ( 20) ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  (21) 
ทำงานอย่างมีความสุข (22) ความเพียร ( 23) รู้-รัก-สามัคคี 
    [6] PDCA คือ การใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ เป็นกระบวนการในการปรับปรุงการทำงาน
ขององค์การอย่างเป็นระบบในทุกข้ันตอน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ สพฐ.และยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครพนม 
จุดเน้นนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์/เป้าประสงค์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ สพม.นครพนม 

จุดเน้นที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 
มีจติสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้ าประสงค์ที่  5  สำนักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดเน้นที่ 2 ด้านโอกาส   
2.1 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความ
ถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  
2.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อป้องกัน ไม่ให้ออกจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน  
2.3 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
เป้าประสงค์ที่ 2 
2.1 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ 

2.3 เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.4 เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ลดความ
เหลื่อมล้ำ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
พึงประสงค์  
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 
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3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จําเป็น ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคน
ดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ  
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่จําเป็น ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มี
ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 3 
3.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
3.2 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
3.4 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ และเพ่ิมขีดวามสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 
เป้าประสงค์ที่  1 ผู้ เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรือ
มาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ active learning 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู และเป็นมือ
อาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
และจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ด้านประสิทธิภาพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มี
นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่  
4.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษ  
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิมความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 4 
4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
4.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และ
การบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
3.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาและสร้างความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ที่ 6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กำหนด การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง  
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงทุกระดับ 
 เป้าประสงค์ที่ 7 บริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือ NKP 
Education 4.0 Model 
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1. ผู้ เรี ยนมี คุณ ภาพตามมาตรฐาน
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น แ ล ะ /ห รื อ
มาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning 

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการ
อ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 
          

2.สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
     2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
     2.2 รอ้ยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

 
 

10 
10 

 

      

   

3.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตาม
สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 (ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพหรือ
มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ/การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและ
ห้องเรียนสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ) 
     (1) ม.1-3 
     (2) ม.4-6  

80 
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1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ/หรือมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
เป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ active learning 

4.ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทีจ่บหลักสูตร มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น ผ่านในระดับดีข้ึนไป  

≥ 90  
 

         

5.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

100 
   

 

   

   

3. ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและ
มีความสุขในสังคม 

6.ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

100 
         

 

7.ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

70 
          

8.ร้อยละของเด็กพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) รวมทุกประเภท  

≥ 80  
         

 

9.ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา 
เต็มตามศักยภาพ รวมทุกประเภท  

≥ 80  
         

 

10.ร้อยละของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุกด้าน  

≥ 80  
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3. ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและ
มีความสุขในสังคม 

11.ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออก
กลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี 

ลดลงจาก
ปี กศ. 

ที่ผ่านมา 
          

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู และเป็นมือ
อาชีพ 

12.ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

100 
          

13.จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ระดับชาติ
≥10 รางวัล           

14.ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   80           
15.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่างน้อย 1 รายการ ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการวัดผล ประเมินผล ด้านการใช้สื่อ/เทคโนโลยี ด้านระบบ
บริหารจัดการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ด้านทักษะ
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 

80 
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5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ทนัสมัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

16.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

85 
          

17.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป  

90 
          

18.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

80 
          

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กำหนด การบริหารจัดการเป็น 
ไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง  
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ 
7. บริหารจัดการโดยใช้  
NKP Education 4.0 Model 

 19.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล / การ   
 บริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
 ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 

100 
ระดับ 

พื้นฐาน 
          

20.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  

≥ 85 
          

21.จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 

อย่างน้อย 
5 ช้ินงาน  
5 กลุ่ม/
หน่วย 
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เป้าประสงค์ สพม.นครพนม ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
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6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กำหนด การบริหารจัดการเป็น 
ไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง  
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ 
7. บริหารจัดการโดยใช้  
NKP Education 4.0 Model 

22.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

100 

          

23.จำนวนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียน
คุณภาพมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ที่มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (2) ด้านทักษะวิชาการ  (3) ด้านทักษะอาชีพ  (4) 
ด้านทักษะชีวิต  (5) ด้านภาษา  (6) ด้าน ICT (7) ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

8/1  

   

       

24.ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)  

100 
   

 
     

 

25.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

100 
          

26.ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

90 
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ส่วนที่ 5 
แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้พิจารณาจัดทำ
แผนงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ โดยอ้างอิงจาก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คำสั่งเลขที่  238/2564) คณะที่  6 เพ่ือพิจารณาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน) รายละเอียด ดังนั้น  

1. สำหรับการบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน  
3,733,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

2. สำหรับจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน  867,000 บาท (แปดแสนหกหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) 

3. งบสำรองจ่าย สำหรับการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วน หรือมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
          ทั้งนี้ ไมร่วมถึงงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (งบ 
Function) และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา      
 

รายการ งบประมาณจัดสรรทั้งปี (บาท) 

ส่วนที่ 1 งบบริหารจัดการสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
- ค่าบริหารจัดการทั่วไป 3,032,000 
1) ค่าอาหารและทำการนอกเวลา    100,000 
2) ค่าเดินทางไปราชการสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 550,000 
3) ค่าซ่อมแซม/วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  100,000 
4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 60,000 
5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 0 
6) ค่าวัสดุสำนักงาน 500,000 
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รายการ งบประมาณจัดสรรทั้งปี (บาท) 

7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 373,000 
8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ             60,000 
9) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  50,000 
10) ค่าจ้างเหมาบริการ (งบบุคลากร) 1,239,000 
- ค่าสาธารณูปโภค 701,000 
1) ค่าไฟฟ้า 550,000 
2) ค่าน้ำประปา 27,000 
3) ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 40,000 
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข 84,000 

รวมงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ สพม.นครพนม  3,733,000.00 
ส่วนที่ 2 งบสำหรับจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
1) กลุ่มนโยบายและแผน 33,500 
2) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 83,375 
3) กลุ่มอำนวยการ  250,000 
4) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 83,375 
5) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 50,000 
6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  83,375 
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  83,375 
8) กลุ่มบริหารงานบุคคล  100,000 
9) กลุ่มกฎหมายและคดี 50,000 
10) หน่วยตรวจสอบภายใน 50,000 

รวมงบสำหรับจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา**   867,000 
ส่วนที่ 3 งบกลาง 100,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,700,000 
หมายเหตุ: ** งบประมาณทีส่นับสนุนข้างต้น  ใหพ้ิจารณาใช้ดำเนนิโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนไปพลางก่อน  
                  เมื่อ สพม.นครพนม ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ เพิม่เติม จาก สพฐ. จะประชุมพิจารณาโครงการตาม 
                  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบปราณ พ.ศ.2565 ในส่วนท่ีเหลือ 
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ส่วนที่ 6 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
มีความสอดคล้องและรองรับตัวชี้วัดที่หน่วยงานกำหนด โดยการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ทั้งนี้
จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คาดว่ามีแนวโน้มลดลง 
จึงกำหนดเกณฑก์ารพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้  
  1. โครงการต้องตอบสนองต่อนโยบายและสอดคล้องกับตัวชี้วัดทุกระดับ มีผลลัพธ์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
 2. เป็นโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีความจำเป็น 
เร่งด่วนในการดำเนินการ โดยพิจารณาจากการเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในแต่ละกลุ่ม 
 3. มีผลการประเมินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา ที่แสดงให้เห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง   
 4. เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานส่วนราชการในสังกัด/ส่วน
ราชการนอกสังกัด/หน่วยงานเอกชน/องค์กร/หน่วยงาน อปท.และหน่วยงานอ่ืน หรือไม่สามารถบูรณาการ 
กับแหล่งงบประมาณอ่ืนได ้
  5. การกำหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหมวดงบประมาณ ให้ใช้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่ได้จัดทำขึ้นพิจารณาประกอบ ทั้งนี้ เพ่ือเน้นความ
ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 
 อย่างไรก็ตาม โครงการที่ผ่านหรืออยู่ระหว่างการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จะถูกปรับงบประมาณ (ลดลง/เพ่ิมขึ้น) ตามวงเงินงบประมาณที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม จะได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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สรุปโครงการ งบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 
ลำดับ 

 

 
โครงการ 

 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 
รวม

งบประมาณ 
 

หน้า 
 

งบ 
บริหารจัดการ

สำนักงาน  

งบ สพฐ. 
 

งบอ่ืนๆ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1 ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 50,000   50,000 104 
2 นิเทศ ติดตาม การจดัการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019   28,375   28,375 106 

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนเิทศการศึกษา  10,000   10,000 108 

4 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย 30,000   30,000 110 

5 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active Learning 30,000   30,000 112 

6 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ  20,000   20,000 115 

7 อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกจิพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 
สู่สถานศึกษา 

30,000   30,000 118 

8 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 50,000   50,000 120 

9 นิเทศตามจดุเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ สพม.นครพนม   25,000   25,000 122 

10 การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี 20,000   20,000 124 
11 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 20,000   20,000 127 
12 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 30,000   30,000 129 
13 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) 25,000   25,000 131 

14 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP : English for Specific purposes) 20,000   20,000 133 
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15 การบริหารจัดการงานทะเบียนวดัผล SGS Online /GPAX OBEC 10,000   10,000 136 

16 ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษา  63,000   63,000 138 
17 ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรยีน 200,000   200,000 140 
18 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรวม 11,760   11,760 142 

19 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 8,000   8,000 144 

20 พัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 30,000   30,000 146 

21 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ด้านการจัดการเรยีนการสอน Coding   10,000   10,000 148 

22 นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรยีนคุณภาพมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 5,000   5,000 150 

23 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  30,000  30,000 153 

24 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารบัการประเมิน PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน  Reading Literacy , ความฉลาดรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ Mathematical Literacy และความฉลาดรูด้้านวิทยาศาสตร์ Scientific Literacy) 

 30,000  30,000 155 

25 โรงเรียนประชารัฐ ภายใตมู้ลนิธิเพื่อการศึกษาคอนเน็กซ์อีด ี  20,000  20,000 157 

26 พัฒนาคุณภาพการเรยีนรูสู้่สากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ)  30,000  30,000 159 

27 การประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ OBECQA ประจำปีการศึกษา  2565  25,600  25,600 161 

28 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรยีนสุจรติ)   200,000  200,000 163 

29 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน O-NET  600,000  600,000 165 

30 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสจุริต)  150,000  150,000 167 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 หน้า 93 
 

ลำดับ 
 

โครงการ 
 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 
รวม

งบประมาณ 
 

หน้า 
 

งบ 
บริหารจัดการ

สำนักงาน  

งบ สพฐ. 
 

งบอ่ืนๆ 
 

31 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  48,000  48,000 169 

32 โรงเรียนวิถีพุทธ  18,000  18,000 172 

รวมงบประมาณ 726,135 1,151,600  1,877,735  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

33 ขับเคลื่อนกิจกรรมเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม 

50,000   50,000 174 

34 ประกวดสื่อสรา้งสรรค์สานฝันเด็กนครพนม 8,000  10,000 18,000 176 

35 ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม 

12,000   12,000 177 

36 ขับเคลื่อนการจัดทำหลักฐานทางการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษา 5,000   5,000 179 

37 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 10,000   10,000 181 
38 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรบัคนพิการเรยีนรวม 16,000 405,000  421,000 183 

39 ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 15,000 75,000  90,000 185 

40 ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสู่ศาสตร์พระราชา   143,000  143,000 188 

41 การประเมินคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  10,000  10,000 191 

 42 ขับเคลื่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาบรูณาการภายใตห้ลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 50,000  50,000 192 

43 รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  10,000  10,000 194 

44 เด็กดีมีทีเ่รียน ปีการศึกษา 2565  15,000  15,000 196 
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45 สนับสนุนและตดิตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรยีนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและพัฒนาระบบสารสนเทศดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

 18,000  18,000 198 

รวมงบประมาณ 116,000 726,000 10,000 852,000  
กลุ่มนโยบายและแผน  

46 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 87,450   87,450 200 

รวมงบประมาณ 87,450   87,450  
หน่วยตรวจสอบภายใน  

47 ตรวจสอบการบรหิารจดัการด้านการเงินสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 63,000   63,000 204 

รวมงบประมาณ 63,000   63,000  
กลุ่มกฎหมายและคดี 

48 ติดตามการร้องเรียนและประสานคดีภาครัฐ 61,780   61,780 206 

49 การเรยีนรู้กฎหมายด้วยห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 3,400   3,400 208 

รวมงบประมาณ 65,180   65,180  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  

50 เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 292,250   292,250 210 

รวมงบประมาณ 292,250   292,250  
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

51 โครงการต่ออายุ Domain Name และเช่าพ้ืนท่ี Hosting สำหรับใหบ้ริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,500   15,500 213 

52 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 13,700   13,700 215 

53 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานสำนักงาน 13,200   13,200 217 

54 กำกับ ติดตาม  นิเทศการพัฒนาคณุภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  (DLIT)  และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม  (NEW  DLTV)  ของโรงเรียนในสังกัด 

21,200   21,200 219 

รวมงบประมาณ 63,600   63,600  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

55 การพัฒนาและ เสรมิสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

250,000   250,000 221 

56 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 50,000   50,000 226 

รวมงบประมาณ 300,000   300,000  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่   

53,000   53,000 229 

58 บริหารจดัการงานบุคคล ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 276,490  86,750 363,240 231 

รวมงบประมาณ 329,490  86,750 416,240  
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กลุ่มอำนวยการ 
59 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรยีนในสังกัด สพม.นครพนม และผูอ้ำนวยการกลุม่ทุกกลุ่ม 180,000   180,000 239 

60 ประชุมพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   150,000   150,000 241 

61 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษานครพนม 250,000   250,000 243 

62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน             20,000   20,000 245 

63 จิตอาสา กิจกรรม 5 ส. เพื่อส่งเสรมิการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์โลก  50,000   50,000 247 

64 ประชุมสภากาแฟ สพม.นครพนมและจังหวัดนครพนม 100,000   100,000 249 

65 ประชุมสมัมนาการสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมพืน้บ้าน 150,000   150,000 251 

66 ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สพม.นครพนม และสถานศึกษา 50,000   50,000 253 

67 ประชุมตดิตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ                      30,000   30,000 255 

68 อบรมเจ้าหนา้ที่ระบบงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) 30,000   30,000 256 

69 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนยบ์ริการแบบครบวงจร (One stop service) 50,000   50,000 258 

70 กีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา สพม.นครพนม ประจำปี 2565 120,000  80,000 200,000 259 

รวมงบประมาณ 1,180,000  80,000 1,260,000  
รวม  70 โครงการ   งบประมาณทั้งสิ้น 3,223,105 1,877,600 176,750 5,277,455  
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สรุปงบประมาณรายไตรมาส ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ลำดับ 
[a] 

โครงการ 
[b] 

ไตรมาสของการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1 ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 5,700 37,200 5,000 2,100  50,000 

2 นิเทศ ติดตาม การจดัการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019   

4,000 20,000 3,500 875  28,375 

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนเิทศ
การศึกษา  

 3,000 3,000 4,000  10,000 

4 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย   5,000 25,000  30,000 

5 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active 
Learning 

9,480 16,120 4,400   30,000 

6 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ   10,000 6,000 4,000  20,000 

7 อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกจิพอเพียงด้วย “โคก  
หนอง  นา แห่งน้ำใจและความหวงั” สู่สถานศึกษา 

  18,000 12,000  30,000 

8 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   25,000 25,000  50,000 

9 นิเทศตามจดุเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ สพม.นครพนม   4,000 20,000 1,000   25,000 

10 การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี  6,000 10,000 4,000  20,000 

11 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์   19,550 450  20,000 
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12 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   5,000 25,000  30,000 

13 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) 6,600 15,000 3,400   25,000 

14 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP : English for 
Specific purposes) 

 10,000  10,000  20,000 

15 การบริหารจัดการงานทะเบียนวดัผล SGS Online /GPAX OBEC 2,000  8,000   10,000 

16 ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษา  40,260 16,740 6,000   63,000 

17 ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรยีน    200,000  200,000 

18 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรวม    11,760  11,760 

19 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  3,000  5,000  8,000 

20 พัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   5,000 25,000  30,000 

21 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ด้านการจัดการเรยีนการสอน Coding   4,000 1,000 5,000   10,000 

22 นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรยีนคุณภาพมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  5,000    5,000 

23 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   24,600 5,400  30,000 

24 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารบัการประเมิน PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน  Reading 
Literacy , ความฉลาดรู้ดา้นคณติศาสตร์ Mathematical Literacy และความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ Scientific Literacy) 

   30,000  30,000 

25 โรงเรียนประชารัฐ ภายใตมู้ลนิธิเพื่อการศึกษาคอนเน็กซ์อีด ี   13,400 6,600  20,000 

26 พัฒนาคุณภาพการเรยีนรูสู้่สากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ) 2,000 28,000    30,000 
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27 การประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ OBECQA  
ประจำปีการศึกษา  2565 

  11,600 14,000  25,600 

28 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรยีนสุจรติ)    200,000   200,000 

29 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน O-NET 10,000 580,000 10,000   600,000 

30 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสจุริต)   100,000 50,000  150,000 

31 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   10,000 38,000  48,000 

32 โรงเรียนวิถีพุทธ  18,000    18,000 

รวมงบประมาณ 88,040 789,060 502,450 498,185  1,877,735 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

33 ขับเคลื่อนกิจกรรมเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ  
2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

3,000 18,000 29,000   50,000 

34 ประกวดสื่อสรา้งสรรค์สานฝันเด็กนครพนม  18,000    18,000 

35 ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

10,000 2,000    12,000 

36 ขับเคลื่อนการจัดทำหลักฐานทางการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษา  1,500 3,500   5,000 

37 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลงัจบการศึกษา 
ภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 

1,000 5,000  4,000  10,000 

38 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรบัคนพิการเรยีนรวม 102,400 113,800 102,400 102,400   421,000 

39 ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  45,200 4,800 40,000  90,000 
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40 ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสู่ศาสตร์พระราชา  100,000 38,000 5,000   143,000 

41 การประเมินคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา     10,000  10,000 

 42 ขับเคลื่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ใน 
สถานศึกษาบูรณาการภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 48,000 2,000   50,000 

43 รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 3,000 2,000 5,000   10,000 

44 เด็กดีมีทีเ่รียน ปีการศึกษา 2565 870 14,130    15,000 

45 สนับสนุนและตดิตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรยีนยากจนและยากจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไขและพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 14,000 4,000   18,000 

รวมงบประมาณ 220,270 319,630 155,700 156,400  852,000 
กลุ่มนโยบายและแผน  

46 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

35,350 12,600  39,500  85,450 

รวมงบประมาณ 35,350 12,600  39,500  87,450 

หน่วยตรวจสอบภายใน  

47 ตรวจสอบการบรหิารจดัการด้านการเงินสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26,000 37,000    63,000 

รวมงบประมาณ 26,000 37,000    63,000 
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กลุ่มกฎหมายและคดี 

48 ติดตามการร้องเรียนและประสานคดีภาครัฐ 15,445 15,445 15,445 15,445  61,780 

49 การเรยีนรู้กฎหมายด้วยห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 3,400     3,400 

รวมงบประมาณ 18,845 15,445 15,445 15,445  65,180 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  

50 เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 43,700 92,450 143,450 12,650  292,250 

รวมงบประมาณ 43,700 92,450 143,450 12,650  292,250 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

51 โครงการต่ออายุ Domain Name และเช่าพ้ืนท่ี Hosting สำหรับใหบ้ริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15,500     15,500 

52 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 12,200 1,500    13,700 

53 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

 13,200    13,200 

54 กำกับ ติดตาม  นิเทศการพัฒนาคณุภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(DLIT)  และการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(NEW  DLTV)  ของโรงเรียนในสังกัด 

 21,200    21,200 

รวมงบประมาณ 27,700 35,900    63,600 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

55 การพัฒนาและ เสรมิสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7,500 77,500 57,500 107,500  250,000 

56 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

3,250 40,250 3,250 3,250  50,000 

รวมงบประมาณ 10,750 117,750 60,750 110,750  300,000 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่   

53,000     53,000 

58 บริหารจดัการงานบุคคล ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 90,812 90,810 90,809 90,809  363,240 

รวมงบประมาณ 143,812 90,810 90,809 90,809  416,240 

กลุ่มอำนวยการ 

59 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นครพนม และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 45,000 45,000 45,000 45,000  180,000 

60 ประชุมพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา                   

   150,000  150,000 

61 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 90,000 90,000 70,000  250,000 

62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน              20,000    20,000 

63 จิตอาสา กิจกรรม 5 ส. เพื่อส่งเสรมิการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์โลก   50,000    50,000 
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ลำดับ 
[a] 

โครงการ 
[b] 

ไตรมาสของการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 
ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

64 ประชุมสภากาแฟ สพม.นครพนมและจังหวัดนครพนม  40,000 40,000 20,000  100,000 

65 ประชุมสมัมนาการสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมพืน้บ้าน    150,000  150,000 

66 ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สพม.นครพนม และสถานศึกษา 12,500 12,500 12,500 12,500  50,000 

67 ประชุมตดิตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ                       30,000    30,000 

68 อบรมเจ้าหนา้ที่ระบบงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office)   30,000   30,000 

69 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนยบ์ริการแบบครบวงจร (One stop service)   50,000   50,000 

70 กีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา สพม.นครพนม ประจำปี 2565   200,000   200,000 

รวมงบประมาณ 57,500 287,500 467,500 447,500  1,260,000 
รวม  70  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 671,967 1,798,145 1,436,104 1,371,239   5,277,455 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
                  2. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
                  3. นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย ์
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  50,000   บาท      
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ที่เน้นสมรรถนะและทักษะอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีนวัตกรรมด้านการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด ใหม้ีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลือ่นนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม  
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา  
3. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนได้รับการพฒันาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะและทักษะ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 2 , 4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                       3. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรู ้สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 
การดำรงชีวิตอยูร่่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวตัร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 
                     14. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้เรยีนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุม่/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบ
ความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                     24. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 105 
 

โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เขตพื้นท่ีนวัตกรรม  คน/วัน 14/2 พ.ย.64  3,900   3,900  นายกิติศักดิ ์
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน คน/วัน 12/1 ธ.ค.64  1,800   1,800  โสตาภา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน    ธ.ค.64        
4. ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนนิงานขับเคลื่อนพื้นที่ คน/วัน 51/1 ม.ค.65 3,600 7,650 3,000  14,250   
นวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา           
5. จัดประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมของโรงเรียน  โรงเรียน/วัน 51/3   มี.ค.65  22,950   22,950   
6. นิเทศ กำกับติดตาม โรงเรียน 51 พ.ค-ก.ค.65  5,000   5,000   
7. ประชุมสรปุผลการดำเนินงาน/โครงการ คน/วัน 12/1 ส.ค.64  2,100   2,100   

รวมงบประมาณ 3,600 43,400 3,000  50,000   
 
โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรม  3,900    3,900 นายกติิศักดิ์  โสตาภา 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 1,800    1,800  
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  14,250   14,250  

- จัดประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมของโรงเรียน   22,950   22,950  

- นิเทศ กำกับติดตาม   5,000  5,000  

- ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ    2,100 2,100  

รวมงบประมาณ 5,700 37,200 5,000 2,100 50,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรยีนการสอน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019   
ผู้รับผิดชอบ    1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                   2. นางธิรดา ไชยสีย ์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 28,375 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  อย่างมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ไดร้บัการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรยีนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019   
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา ท้ังการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเปน็
เลิศ / การบริหารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์PMQA 7 หมวด 
                       22. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับการพฒันา ส่งเสรมิ สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ตดิตาม การจดัการเรียน ครั้ง 1  พ.ย.64       นางธิรดา  
การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ          ไชยสีย ์
ไวรัสโคโรนา 2019  ระดับเขตพื้นที ่           
2. จัดประชุมออนไลน์สร้างความเข้าใจในโครงการกับ ครั้ง/ 2/51 ธ.ค.64  4,000   4,000   
โรงเรียนต้นสังกัด โรงเรียน          
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   โครงการ นิเทศ ติดตาม การจดัการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

3. ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ครั้ง/ 2/51 ม.ค.-พ.ค.  20,000   20,000   
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั โรงเรียน  65        
โคโรนา 2019             
4. ประชุมสรปุผลการนิเทศติดตาม  ครั้ง/คน 1/20 ม.ิย.65  3, 500   3, 500   
5. รายงานผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ม.ิย.65   875  875   

รวมงบประมาณ  27,500 875  28, 375   
 
 
โครงการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรยีนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019   

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดประชุมออนไลน์สร้างความเขา้ใจในโครงการกับโรงเรียนต้นสังกดั 4,000    4,000 นางธิรดา ไชยสยี ์
- ออกนิเทศ ติดตาม การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  20,000   20,000  
ไวรัสโคโรนา 2019         

- ประชุมสรุปผลการนิเทศติดตาม    3, 500  3, 500  

- รายงานผลการดำเนินงาน    875 875  

รวมงบประมาณ 4,000 20,000 3,500 875 28,375  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ 1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                2. นางสาวสุวัณลา แวงดา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  10,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
-  หน่วยงานทุกระดับในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีเครือข่าย ร่วมสร้างความ
เข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษา  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิ พัฒนาการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีและภารกิจของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
2. เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เพื่อประชุม แลกเปลี่ยนความคดิเห็น วางแผน การพัฒนาการศึกษาและใช้กลยุทธ์ในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเปน็
เลิศ / การบริหารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์PMQA 7 หมวด 
                       22. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับการพฒันา ส่งเสรมิ สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประสาน จดัเตรียมวาระการประชุม /เอกสารการ ครั้ง/คน 4/10 ม.ค.64 -        น.ส.สุวณัลา  
ประชุม   ก.ย.65       แวงดา 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้ง 4 ม.ค.64 -  7,500 2,500  10,000   
   ก.ย.65        
3. สรุปรายงานการประชุมและสรปุผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ก.ย.65        

รวมงบประมาณ  7,500 2,500  10,000   
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  3,000 3,000 4,000 10,000 น.ส.สุวณัลา แวงดา 
รวมงบประมาณ  3,000 3,000 4,000 10,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                 2. นางสาวสุวัณลา แวงดา 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 30,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ครูจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีทักษะการคดิวิเคราะห ์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค ์
3. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิ พัฒนาความรู้ความสามารถครู ในการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย 
2. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 2 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA    
                       2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                       4. ร้อยละของผู้เรยีนช้ัน ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และ
การเขียน แตล่ะระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                      26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรยีน วัน/คน 1/10 มิ.ย.65  2,000   2,000  น.ส.สุวณัลา  
การสอนภาษาไทย          แวงดา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุม   มิ.ย.65        
คณะกรรมการเพื่อกำหนดกจิกรรมการพัฒนาฯ วัน/คน 1/60 มิ.ย.65  3,000   3,000   
3. คัดกรองนักเรียนดา้นการอ่านการเขียน โรงเรียน 51  มิ.ย. 65        
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   โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  วัน/คน 1/100 ก.ค.65  10,000 3,000  13,000   
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น วัน/คน 1/51 ก.ค. 65 5,000 7,000   1,2000   
สูง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้           
6. นิเทศ ติดตามการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน  วัน/คน 1/10 ส.ค.65        
ของครูภาษาไทย           
7. สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ครั้ง 1 ก.ย. 65        

รวมงบประมาณ 5,000 22,000 3,000  30,000   
 
 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   2,000  2,000  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดกิจกรรมการพัฒนา   3,000  3,000  
- จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย     13,000 13,000  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    12,000 12,000  

รวมงบประมาณ   5,000 25,000 30,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ Active Learning 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางธิรดา ไชยสยี์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 30,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ให้แกผู่้เรียน 
2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active 
Learning  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินงาน 
2. เพื่อใหค้รูแกนนำ โรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ รว่มวางแผนและออกแบบกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้  
3. เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active Learning 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. 1 , 2 , 4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                       14. ร้อยละของครูทีจ่ัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง   
                       15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจดัการ
เรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม ่ 
                       19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเปน็
เลิศ / การบริหารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์PMQA 7 หมวด 
                    24. ร้อยละของสถานศึกษามีการจดัการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่อ ครั้ง 1  พ.ย.64       นางธิรดา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ           ไชยสีย ์
Active Learning ระดับเขตพื้นท่ี           
2. จัดอบรมสร้างความเข้าใจในโครงการกับโรงเรียน ครั้ง/ 1/51 ธ.ค.64 2,000 3,780     5,780   
สังกัด โรงเรียน           
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active Learning 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคดัเลือกโรงเรยีน ครั้ง/คน 1/10 ธ.ค.64   1,700 300   2,000   
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565           
4. จัดประชุมครูแกนนำจากโรงเรยีนกลุ่มเปา้หมาย ครั้ง/คน 1/12 ธ.ค.64   1,700     1,700   
5. คุณครูแกนนำร่วมกันวางแผนการทำงาน ออกแบบ ครั้ง/คน 3/12 ม.ค.64   6,120     6,120   
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้           
6. ครูแกนนำกิจกรรมท่ีร่วมกันออกแบบไปใช้ในโรงเรียน ครั้ง/ 3/10 ม.ค.-พ.ค.        
 โรงเรียน  65        
7. ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ครั้ง/ 4/10 ม.ค.-พ.ค.   10,000     10,000    
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ในโรงเรียน โรงเรียน  65        
กลุ่มเป้าหมาย           
8. ประชุมสรปุผลการนิเทศติดตาม  ครั้ง/คน 1/20  เม.ย.65   3,400     3,400    
9. สรุปรายงานผลโครงการ ครั้ง 1  พ.ค.65     1,000   1,000    

รวมงบประมาณ 2,000 26,700 1,300  30,000   
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และ Active Learning 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดอบรมสร้างความเขา้ใจในโครงการกับโรงเรยีนต้นสังกัด 5,780    5,780 นางธิรดา  ไชยสยี ์
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  2,000    2,000  
- จัดประชุมครูแกนนำจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 1,700    1,700  
- คุณครูแกนนำร่วมกันวางแผนการทำงาน ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้  6,120   6,120  
- ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  10,000   10,000  
- ประชุมสรุปผลการนิเทศติดตาม    3,400  3,400  
- สรุปรายงานผลโครงการ   1,000  1,000  

รวมงบประมาณ 9,480 16,120 4,400  30,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและ
ทักษะวิชาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นายยศกร  สิทธิศักด์ไพบูลย ์
                  3. นางธิรดา  ไชยสีย ์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  20,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพฒันาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ี
เน้นสมรรถนะและทักษะอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะอาชีพ  
3. สถานศึกษามีเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะอาชีพท่ีเข้มแข็ง 
4. สถานศึกษาทุกแห่งมีคลังหลักสตูรระยะสั้น  และหลักสตูรรายวิชา 
5. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดขึ้น 
ในสถานศึกษา        

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ไดพ้ัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหค้รูมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเพ่ิมสมรรถนะและทักษะอาชีพแก่
ผู้เรยีน      
3. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะอาชีพ 
4. เพื่อให้สถานศึกษามีคลังหลักสตูรระยะสั้น  และหลักสตูรรายวิชา  
5. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนาผู้ประกอบการให้เกดิขึน้ในสถานศึกษา 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. 1 , 2 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                       3. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรู ้สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 
การดำรงชีวิตอยูร่่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวตัร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. จัดทำคำสั่ง และแต่งตั้งคะกรรมการดำเนินงานระดับ ครั้ง 1  พ.ย.-ธ.ค.       นายยศกร 

เขตพื้นท่ี (N : Necessary Factor)   64       สิทธิศักด์ิไพบูลย์ 
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โครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ  
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  เพื่อขอข้อมูล หน่วยงาน 10  ธ.ค.65        
พื้นฐานในเขตพื้นท่ี  เพื่อวางแผนการดำเนินงาน            
(N : Necessary Factor)           
3. ประชุมคณะกรรมการการดำเนนิงาน เพื่อช้ีแจงและ ครั้ง /คน 2/20  ม.ค.65  2,000   2,000   
วางแผนการดำเนินงาน (N: Necessary Factor)           
4. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  และครูวิชาการ   โรงเรียน 51  ม.ค.65  4,000   4,000   
เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ           
ที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวชิาชีพ (K: Keep           
improving system efficiency)           
5. จัดอบรบครู เรื่องการพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น โรงเรียน 51  ก.พ.65  4,000   4,000   
และหลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม  ที่สง่เสริมสมรรถนะ           
และทักษะอาชีพ  (K: Keep improving system           
efficiency)                                            
6. นิเทศ  ติดตาม การดำเนินงาน   (P: Progress)                                   ครั้ง/ 2/51         
6.1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสตูรรายวิชา โรงเรียน  มิ.ย.–ส.ค.  3,000   3,000   
เพิ่มเตมิ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ   65        
6.2 การนำนโยบายการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้     3,000   3,000   
ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพไป           
ดำเนินการในสถานศึกษา           
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โครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ  
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

7. จัดประชุมเชิงปฏิบตักิารถอดบทเรียน  สรุปผล  ครั้ง 1 ส.ค..65  3000   3,000   

การดำเนินงาน  และแสดงนิทรรศการ  (P: Progress)           

8. สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน (P: Progress)   ครั้ง 1 ก.ย..65  1,000   1,000   
รวมงบประมาณ  20,000   20,000   

 
โครงการ การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ  

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมคณะกรรมการการดำเนนิงาน เพื่อช้ีแจงและวางแผนการดำเนินงาน   2,000   2,000 นายยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย ์
- จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการเรื่อง นโยบายการพฒันาทักษะการเรยีนรู้   4,000   4,000  

ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ       
- จัดอบรบครู เรื่องการพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้นและหลักสตูรรายวชิาเพิ่มเติม  ที่ส่งเสรมิ  4,000   4,000  
สมรรถนะและทักษะอาชีพ         
- นิเทศ  ติดตาม การดำเนินงาน          
1. การพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น และหลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติม 4   3,000  3,000  
2. การนำนโยบายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะ   3,000  3,000  
วิชาชีพไปดำเนินการในสถานศึกษา       
- จัดประชุมเชิงปฏิบตักิารถอดบทเรียน  สรุปผลการดำเนินงาน  และแสดงนิทรรศการ      3,000 3,000  
- สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน     1,000 1,000  

รวมงบประมาณ  10,000 6,000 4,000 20,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่
สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  30,000  บาท    
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษามีการดำเนินงานโดยผสมผสานกิจกรรมอารยเกษตร  สืบสาน  
รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีงด้วย “โคก หนอง  นา 
แห่งน้ำใจและความหวัง”  
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย พึ่งพาตนเองได้ 
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และกตัญญกูตเวที 
3. โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วถิีชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง 
4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผูเ้รียนและชุมชน  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำกิจกรรมอารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ตอ่ยอด ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาบริหารสถานศึกษา เครือข่ายและชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ ใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้แกน่ักเรียน เครือข่าย และชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ฐานการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้สำหรับนักเรยีนและชุมชน 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. 1 , 2 , 4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                       3. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรู ้สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 
การดำรงชีวิตอยูร่่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวตัร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 
                     14. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้เรยีนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   
                     17. ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  
                     18. ร้อยละของผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     24. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
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โครงการ อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ำใจและความหวงั” สู่สถานศึกษา 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเพื่อเตรียมการ ครั้ง/ 1/51 เม.ย.-ส.ค.        นายกิติศักดิ ์
 โรงเรียน  65 3,000 3,000 2,000  8,000  โสตาภา 
2. ประชุมช้ีแจงแนวทาง ถ่ายทอดความรู้ในการเตรยีม ครั้ง/ 1/51 เม.ย.-ส.ค.  3,000 5,000 2,000  10,000  นางรุ่งนภา   
ความพร้อมการดำเนินงานโครงการแก่ครูแกนนำ โรงเรียน  65       แสนแก้ว 
3. ออกประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานใน ครั้ง/ 1/51 ส.ค.-ก.ย. 65 3,000 3,000 2,000  8,000   
สถานศึกษา โรงเรียน          
4. สรุปผลการประเมินโครงการ และจัดทำ ครั้ง/ 1/51 ส.ค.-ก.ย. 65  2,000 2,000  4,000   
สารสนเทศด้านการศึกษา โรงเรียน          

รวมงบประมาณ 9,000 13,000 8,000  30,000   
 
โครงการ อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ำใจและความหวงั” สู่สถานศึกษา 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเพื่อเตรียมการ   8,000  8,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- ประชุมช้ีแจงแนวทาง ถ่ายทอดความรู้ในการเตรยีมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ   10,000  10,000 นางรุ่งนภา  แสนแก้ว 
แก่ครูแกนนำ       
- ออกประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานในสถานศึกษา    8,000 8,000  
- สรุปผลการประเมินโครงการ และจัดทำสารสนเทศด้านการศึกษา    4,000 4,000  

รวมงบประมาณ   18,000 12,000 30,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 50,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษามีการบรูณาการแนวทางของหลักปรัชญาของเศษฐกิจ
พอเพียงในหลักสูตรการจดัการเรยีนการสอน 
2. สถานศึกษา เครือข่ายและชุมชน มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศษฐกิจพอเพียง  ชุมชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตอยูอ่ย่าง
พอเพียง 
3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผูเ้รียนและชุมชน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา นำหลักปรัชญาของเศษฐกจิพอเพียง มาเป็นส่วนหน่ึงในการทำงาน และการบรูณาการในหลักสูตร
การจัดการเรยีนการสอน 
2. เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษานำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาบริหารสถานศึกษา เครือข่ายและชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน สถานศึกษา เครือข่าย 
และชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ฐานการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้สำหรับนักเรยีน และชุมชน 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. 1 , 2 , 4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                     14. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้เรยีนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   
                     16. ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้าร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภมูิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภยั
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     24.ร้อยละของสถานศึกษามีการจดัการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
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โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. จัดประชุมคณะทำงาน ช้ีแจงแนวทาง องค์ความรู้ และ ครั้ง/ 1/51 เม.ย.-ส.ค.65 5,000  5,000  10,000  นายกิติศักดิ ์
แนวทางการประเมินศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ โรงเรียน         โสตาภา 
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา          นางรุ่งนภา   
2. ประชุมแกนนำ ถ่ายทอดความรู้ และการเตรียมความ ครั้ง/ 1/51 เม.ย.-ส.ค.65 5,000 5,000 5,000  15,000  แสนแก้ว 
พร้อมการประเมินศูนย์ฯ โรงเรียน          
3. ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ ครั้ง/ 1/51 ส.ค.-ก.ย. 65 10,000 3,000 5,000  18,000   
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียน          
4. สรุปผลการประเมินและจัดทำสารสนเทศ ครั้ง/ 1/51 ส.ค.-ก.ย. 65  5,000 2,000  7,000   
 โรงเรียน          

รวมงบประมาณ 20,000 13,000 17,000  50,000   
 
โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศกึษา 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดประชุมคณะทำงาน ช้ีแจงแนวทาง องค์ความรู้ และแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู ้   10,000  10,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา      นางรุ่งนภา  แสนแก้ว 
- ประชุมแกนนำ ถ่ายทอดความรู้ และการเตรียมความพร้อมการประเมินศูนยฯ์   15,000  15,000  
- ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา    18,000 18,000  
- สรุปผลการประเมินและจัดทำสารสนเทศ    7,000 7,000  

รวมงบประมาณ   25,000 25,000 50,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ นิเทศตามจุดเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ  
สพม.นครพนม   
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางธิรดา ไชยสยี์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  25,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับการติดตาม นิเทศ ตามตัวช้ีวัด สพฐ.และ  
สพม.นครพนม   
2. สถานศึกษาในสังกัดมผีลการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่กำหนด 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อการกำกับ ติดตาม นิเทศ ให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปญัหาในการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด สพฐ.และ สพม.นครพนม   
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การดำเนินงานร่วมกัน  
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       22. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับการพฒันา ส่งเสรมิ สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ตามจุดเน้น นโยบาย  ครั้ง/ 2/51 ธ.ค.64  4,000     4,000  นายกติิศักดิ ์
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ สพม.นครพนม  และ  โรงเรียน         โสตาภา 
ประชุมพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์การนเิทศฯ          นางธิรดา  
2. กำหนดแผนการออกนิเทศฯ          ไชยสีย ์
3. ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ครั้ง/ 2/51 ม.ค.-พ.ค.65  20,000     20,000   
 โรงเรียน          
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โครงการ นิเทศตามจุดเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ สพม.นครพนม   
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. ประชุมสรปุผลการ นิเทศติดตาม ครั้ง/คน 1/20 ม.ิย.65   1,000     1,000   
5. สรุปผลการนเิทศ ติดตาม ครั้ง 1             

รวมงบประมาณ  25,000   25,000   
 
 
โครงการ นิเทศตามจุดเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ สพม.นครพนม   

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ตามจุดเน้น นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ สพม. 4,000    4,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
นครพนม  และประชุมพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์การนิเทศฯ      นางธิรดา ไชยสยี ์
- ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน  20,000   20,000  
- ประชุมสรุปผลการ นิเทศติดตาม   1,000  1,000  

รวมงบประมาณ 4,000 20,000 1,000  25,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ การพัฒนาแผนการจดัการเรยีนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพศวิถี 
ผู้รับผิดชอบ   นายยศกร  สิทธิศกัด์ไพบูลย ์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 20,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด พัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนเพศวิถี 
2. ร้อยละ 80 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจดัทำแผนการจดัการเรียนรูเ้พื่อจัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนเพศวิถี  
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ไดร้ับการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะอาชีพ 
4. สถานศึกษาทุกแห่งมีคลังหลักสตูรระยะสั้น  และหลักสตูรรายวิชา 
5. สถานศึกษาทุกแห่งมีคลังแผนการจัดการเรยีนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพศวิถี ทุกระดับชั้นในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด พัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี 
2. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพละศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจในการจดัทำแผนการจดัการเรียนรูเ้พื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพศวิถี  
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำคลังแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี ทุกระดับชั้นในสถานศึกษา 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านความปลอดภัย , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. 1, 2 , 5 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 3. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรู ้สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวตัรของโลก
ในศตวรรษที่ 21 
                     16. ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้าร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภมูิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภยั
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. จัดทำคำสั่ง และแต่งตั้งคะกรรมการดำเนินงานระดับ ครั้ง 1 พ.ย.-ธ.ค.64       นายยศกร 

เขตพื้นท่ี (N : Necessary Factor)          สิทธิศักด์ิไพบูลย์ 
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โครงการ การพัฒนาแผนการจดัการเรยีนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  เพื่อขอข้อมูล ครั้ง/ 1/10  ธ.ค.64        
พื้นฐานในเขตพื้นท่ี  เพื่อวางแผนการดำเนินงาน  หน่วยงาน          
(N : Necessary Factor)           
3. ประชุมคณะกรรมการการดำเนนิงาน เพื่อทำความ ครั้ง /คน 1/20 ม.ค.65  2,000   2,000   
เข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน (N: Necessary           
Factor)           
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพัฒนาแผนการ โรงเรียน 51  ก.พ.65  4,000   4,000   
จัดการเรียนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี           
(K: Keep improving system efficiency)                                            
5. นิเทศ  ติดตาม การดำเนินงาน   (P: Progress)                                   โรงเรียน 51  มิ.ย.-ส.ค.65  10,000   10,000   
5.1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสตูรรายวิชา           
เพิ่มเตมิ  ท่ีส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะอาชีพ           
5.2 การนำนโยบายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้            
ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพไป           
ดำเนินการในสถานศึกษา           
6. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการถอดบทเรียน  สรุปผล โรงเรียน 51  ส.ค..65  3000   3,000   
การดำเนินงาน  และแสดงนิทรรศการ  (P: Progress)           
7. สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน (P: Progress)      ครั้ง 1 ก.ย..65  1,000   1,000   

รวมงบประมาณ  20,000   20,000   
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โครงการ การพัฒนาแผนการจดัการเรยีนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถี 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมคณะกรรมการการดำเนนิงาน เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน  2,000   2,000  
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้  เพื่อจัดกิจกรรม  4,000   4,000  

การเรยีนการสอนเพศวิถี       

- นิเทศ  ติดตาม การดำเนินงาน      10,000  10,000  

- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการถอดบทเรียน  สรุปผลการดำเนินงาน  และแสดงนิทรรศการ      3,000 3,000  

- สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน (P: Progress)     1,000 1,000  

รวมงบประมาณ  6,000 10,000 4,000 20,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
                  2. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  20,000   บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
2. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิ พัฒนาความรู้ความสามารถครูและผู้เรียนด้านคดิเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 2 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA    
                       2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                       4. ร้อยละของผู้เรยีนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบหลักสูตร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และ
การเขียน แตล่ะระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป 
                       5. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา) 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                      26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน คน/วัน 15/1 พ.ค.65  2,250   2,250  นายกิติศักดิ ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมเชิง คน/วัน 51/1 พ.ค.65  15,300 2,000  17,300  โสตาภา 
ปฏิบัติการสรา้งเครื่องมือ คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ม.ต้น          นายชำนาญศิลป์  

3. นิเทศกำกับติดตามการใช้เครื่องมือในช้ันเรียน คน/วัน 1/12 ส.ค.65       สุวรรณไตร 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. สรุปผลการดำเนินงาน เล่ม 3 ก.ย.65   450  450   
รวมงบประมาณ  17,550 2,450  20,000   

 
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน   2,250  2,250 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือ คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ระดับ ม.ต้น   17,300  17,300 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
- สรุปผลการดำเนินงาน    450 450  

รวมงบประมาณ   19,550 450 20,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                 2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  30,000  บาท    
  
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้เรียนความรู้และทักษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถ
นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได ้
2. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิ พัฒนาความรู้ความสามารถครูและผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 2 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA    
                       2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                       4. ร้อยละของผู้เรยีนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบหลักสูตร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และ
การเขียน แตล่ะระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป 
                       5. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา) 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรยีน วัน/คน 1/10 มิ.ย.65  2,000   2,000  นายกิติศักดิ ์
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          โสตาภา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุม วัน/คน 1/60 มิ.ย.65  3,000   3,000  นางรุ่งนภา   
คณะกรรมการดำเนินงาน          แสนแก้ว 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

3. จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วัน/คน 1/100 ก.ค.65  10,000 3,000  13,000   
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนดา้น วัน/คน 1/51 ก.ค.65 5,000 7,000   12,000   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี           
5. นิเทศติดตามการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน ของ วัน/คน 1/10 ส.ค.65        
ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี           
6. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ก.ย. 65        

รวมงบประมาณ 5,000 22,000 3,000  30,000   
 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2,000  2,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   3,000  3,000 นางรุ่งนภา  แสนแก้ว 

- จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    13,000 13,000  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    12,000 12,000  

รวมงบประมาณ   5,000 25,000 30,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
(อังกฤษ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางธิรดา ไชยสยี์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  25,000  บาท    
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ  
2. ครูมีความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะทีจ่ำเป็น
ในแต่ละระดับ จดักระบวนการเรยีนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง 
3. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างครูแกนนำ และร่วมวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 2 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ. 2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทกุด้านและมีการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                  3. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านตา่ง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวตัรของโลก
ในศตวรรษที่ 21 
                12. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางดา้นภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
                19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการที่เป็นดิจิทลั/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจดัการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการเรยีน  ครั้ง 1  พ.ย.64            นายกิติศักดิ ์
การสอนภาษาต่างประเทศ           โสตาภา 
2. จัดอบรมครูแกนนำโรงเรียนสร้างความเข้าใจในโครงการ ครั้ง/โรงเรียน 1/51 ธ.ค.64 2,000 2,600     4,600  นางธิรดา 
3. คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ครั้ง/คน 1/10 ธ.ค.64   1,700 300   2,000  ไชยสีย ์
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. ครูแกนนำร่วมวางแผนการทำงาน ออกแบบกิจกรรม ครั้ง/คน 3/12 ม.ค.64   5,000     5,000   
การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอน           

ภาษาต่างประเทศ           

5. ครูแกนนำกิจกรรมท่ีร่วมกันออกแบบไปใช้ในโรงเรียน ครั้ง/โรงเรียน 3/10 ม.ค.-พ.ค.65             

6. ออกนิเทศ ติดตาม  ครั้ง/โรงเรียน 3/10 ม.ค.-พ.ค.65   10,000     10,000   

7. ประชุมสรปุผลการ นิเทศติดตาม  ครั้ง/คน 1/15  เม.ย.65   2,400     2,400   

8. สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการ ครั้ง 1 พ.ค.65     1,000   1,000   

สอนภาษาต่างประเทศ           

รวมงบประมาณ 2,000 21,700 1,300  25,000   
 

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี) 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดอบรมครูแกนนำโรงเรียนในสงักัดสร้างความเข้าใจในโครงการ 4,600    4,600 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกโรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย เขา้ร่วมโครงการ 2,000    2,000 นางธิรดา  ไชยสยี ์
- ครูแกนนำร่วมวางแผนการทำงาน ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการ  5,000   5,000  
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ       

- ออกนิเทศ ติดตาม การจดัการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  10,000   10,000  

- ประชุมสรุปผลการ นิเทศติดตาม    2,400  2,400  

- สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ   1,000  1,000  

รวมงบประมาณ 6,600 15,000 3,400  25,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ (ESP : English for Specific purposes) 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายยศกร  สิทธิศักด์ไพบูลย ์
                  2. นางธิรดา  ไชยสีย ์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  20,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  
2. ร้อยละ 80 ของครูสอนภาษาองักฤษ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเตมิในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ  
2. เพื่อให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจ  ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำหลักสตูรรายวิชาเพิ่มเติมในการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 2 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ. 3. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านตา่ง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวตัรของโลก
ในศตวรรษที่ 21 
                12. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางดา้นภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
                19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการที่เป็นดิจิทลั/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจดัการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. จัดทำคำสั่ง และแต่งตั้งคะกรรมการดำเนินงานระดับ ครั้ง 1  พ.ย.-ธ.ค.64       นายยศกร 

เขตพื้นท่ี (N : Necessary Factor)          สิทธิศักด์ิไพบูลย์ 

2. ประสานงานกับโรงเรยีนในสังกัด  เพื่อขอข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน 51  ธ.ค.64        

การสอนภาษาอังกฤษ และครผูู้สอนภาษาอังกฤษ (N : Necessary Factor)         

3. ประชุมคณะกรรมการการดำเนนิงาน เพื่อช้ีแจง ครั้ง 2 ม.ค.65  2,000   2,000   

และวางแผนการดำเนินงาน (N: Necessary Factor)           
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP : English for Specific purposes) 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการแกผู่้บริหารสถานศึกษา   โรงเรียน 51 ม.ค.65  2,000   2,000   

และครูวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน           

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ            

 (K: Keep improving system efficiency)           

5. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ  โรงเรียน 51  ก.พ.65  6,000   6,000   

ในประเด็นต่าง ๆ  ต่อไปนี้  ในเรื่องการพัฒนาการจัด           

การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ           

โดยมีกิจกรรมย่อย  ดังนี ้           

  5.1 พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ           

(English for Career)           

  5.2 การสอนภาษาอังกฤษผ่านสือ่บันเทิง (Teaching           

English Through Entertainment)           

  5.3 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ            

โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเป็นฐาน (K: Keep improving            

system efficiency)           

6. นิเทศ  ติดตาม การดำเนินงาน  (P: Progress)  โรงเรียน 51 ส.ค.65   5,000   5,000   

7. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการถอดบทเรียน  และร่วมกัน   โรงเรียน 51  ส.ค..65  4,000   4,000   

สรุปผลการดำเนินงาน (P: Progress)           

8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (P: Progress)  ครั้ง 1 ก.ย..65  1,000   1,000   

รวมงบประมาณ  20,000   20,000   
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP : English for Specific purposes) 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมคณะกรรมการการดำเนนิงาน เพื่อช้ีแจงและวางแผนการดำเนินงาน  2,000   2,000 นายยศกร   สิทธิศักดิไ์พบูลย ์
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการแกผู่้บรหิารสถานศึกษา  และครูวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการ  2,000   2,000  

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ        

- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ ในประเด็นต่าง ๆ  ต่อไปนี้  ในเรื่องการ  6,000   6,000  

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ       

- นิเทศ  ติดตาม การดำเนินงาน      5,000 5,000  

- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการถอดบทเรียน  และร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน    4,000 4,000  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน     1,000 1,000  

รวมงบประมาณ  10,000  10,000 20,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ  การบริหารจัดการงานทะเบียนวัดผล SGS Online /GPAX 
OBEC 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                 2. นางรุ่งนภา   แสนแก้ว 
                 3. นางสาวสุวัณลา  แวงดา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น    10,000  บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สพม.นครพนม มีการบรหิารจดัการงานทะเบียนวัดผล  SGS Online / 
GPAX OBEC  ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โรงเรียนในสังกัด ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
2. โรงเรียน /สพท. มีข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานทะเบียนวัดผล  SGS Online / GPAX OBEC  ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนในสังกัด 
2. เพื่อนำผลการใช้โปรแกรม SGS Online / GPAX OBEC  ไปใช้เปน็องค์ประกอบในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการศึกษาต่อของผูเ้รียน 
3. เพื่อนำผลการใช้โปรแกรม SGS Online / GPAX OBEC  ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการที่เป็นดจิิทัล/การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                  26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจดัการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินงาน วัน/คน 2/10 ต.ค.64  2,000   2,000  นายกิติศักดิ์   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  1/60 ต.ค.- พ.ย.64       โสตาภา 
3. ประชุมคณะกรรมทำงานระดับ สพท. วัน/คน 1/60         
4. นิเทศ ติดตาม การดำเนินการการบริหารจัดการงาน ครั้ง 1 พ.ค.65  5,000   5,000  นางรุ่งนภา    
ทะเบียนวัดผล            แสนแก้ว 
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โครงการ  การบริหารจัดการงานทะเบียนวัดผล SGS Online /GPAX OBEC 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

5. ประชุมสรปุผลการดำเนินงาน  วัน/คน 2/60 พ.ค.65  3,000   3,000  น.ส.สุวณัลา   
          แวงดา 

รวมงบประมาณ  10,000   10,000   
 

โครงการ  การบริหารจัดการงานทะเบียนวัดผล SGS Online /GPAX OBEC 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมวางแผนเตรียมการดำเนนิงาน 2,000    2,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- นิเทศ ติดตาม การดำเนินการการบริหารจัดการงานทะเบียนวดัผล     5,000  5,000 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน    3,000  3,000  

รวมงบประมาณ 2,000  8,000  10,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางสาวอรนุช  ไตยราช 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น    63,000  บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- สถานศกึษามีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาในสถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้แก่นักเรียน 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีแพลตฟอรม์ดิจิทัล (Digital Platform)  ในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา    
4. เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม โดยการจัดการเรียนสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV, DLIT 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจดัการเรียน
การสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
                19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการที่เป็นดิจิทลั/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจดัการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมการเตรียมการคณะกรรมการ ออกแบบการ คน/วัน 40/1 ต.ค.64  2,000   2,000  นายกิติศักดิ์   
ดำเนินงาน  เครื่องมือการประเมินผล          โสตาภา 
2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนสอนด้วย คน/วัน 100/1 ต.ค.64 4,000 1,000 1,000 1,000 7,000  น.ส.อรนุช   
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV, DLIT           ไตยราช 

3. ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ คน/วัน 100/1 ธ.ค.64  31,260   31,260   

4. ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาสือ่เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ ครั้ง 2 ม.ค.65 4,000 11,740  1,000 16,740   

การศึกษา           
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โครงการ ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา  
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

5. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ครั้ง 1 พ.ค.65  6,000   6,000   

6. สรุปผลการดำเนินงาน           

รวมงบประมาณ 8,000 52,000 1,000 2,000 63,000   
 

โครงการ ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา  

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมการเตรียมการคณะกรรมการ ออกแบบการดำเนินงาน  เครื่องมือการประเมินผล 2,000    2,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- กิจกรรมส่งเสรมิการจดัการเรียนสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV, DLIT 7,000    7,000 น.ส.อรนุช  ไตยราช 

- ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 31,260    31,260  

- ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาสื่อเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา  16,740   16,740  
- นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน   6,000  6,000  

รวมงบประมาณ 40,260 16,740 6,000  63,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                 2. นายชำนาญศิลป ์ สุวรรณไตร                    
ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม 2564 – ธันวาคม 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น    200,000  บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. นักเรียนได้แสดงศักยภาพและผลงานด้านวิชาการ 
2. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเข้าร่วมแข่งขันในด้านวิชาการ ศิลปะ เทคโนโลยี และกิจกรรม  
2. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีเวทีในการแสดงศักยภาพและผลงานรวมทั้งคดัเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศกึษาในการเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 2 , 3 , 4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                       5. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา) 
                     10. ร้อยละของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ไดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวม
ทุกด้าน 
                     13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุม่/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบ
ความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมปฏิบัติการบรหิารระบบข้อมูลของเขตพื้นท่ี คน/วัน 20/1 ส.ค.65  3,000   3,000  นายกิติศักดิ ์

การศึกษา          โสตาภา 
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โครงการ ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน/คณะกรรมการ คน/วัน 800/2 ก.ย.65  120,000   120,000  นายชำนาญศิลป์  

ตัดสินและจดัประกวด/แข่งขัน 127 กิจกรรม          สุวรรณไตร      

3. เข้าร่วมจัดงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คน/วัน 2/1 พ.ย.65  6,800   6,800   

ระดับชาต ิ           

4. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปดิ รับมอบธงสัญลักษณ์ งาน คน/วัน 18/3 ธ.ค.65  60,000 10,000  70,000   

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิปีการศึกษา 2565           

5. สรุปรายงานผลการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เล่ม 2 ธ.ค.65  200   200   

รวมงบประมาณ  190,000 10,000  200,000   
 

โครงการ ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมปฏิบัติการบรหิารระบบข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา    3,000 3,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 

- ประชุมคณะกรรมการจดัการแขง่ขัน/คณะกรรมการตดัสินและจดัประกวด/แข่งขัน     120,000 120,000 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 

- เข้าร่วมจัดงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับชาต ิ    6,800 6,800  

- เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด รับมอบธงสัญลักษณ์ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ     70,000 70,000  

ปีการศึกษา 2565       

- สรุปรายงานผลการแข่งขันในแตล่ะกิจกรรม    200 200  

รวมงบประมาณ    200,000 200,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการจดัการเรยีนรวม 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางสาวอรนุช  ไตยราช  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น   11,760  บาท    
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. เด็กพิการเรยีนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) รวมทุก
ประเภท 
2. เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศกึษาเต็ม
ตามศักยภาพ รวมทุกประเภท 
3. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนใหค้รูและพี่เลี้ยงเด็กพิการมคีวามเข้าใจในการทําแผนพัฒนารายบุคคล และใช้แผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
พิการในรูปแบบที่เหมาะสม 
2. เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรยีนรวม ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างมีคุณภาพและประสทิธิภาพ           
3. เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที ่ 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 6. ร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรอื
เทียบเท่า 
                       7. ร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
                       8. ร้อยละของเด็กพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) รวมทุกประเภท 
                       9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุกประเภท 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. นิเทศ ติดตามแนวทางการจัดการเรยีนรวม ครั้ง/ร.ร. 1/55 ก.ค.65  5,760 6,000  11,760  นายกิติศักดิ ์
2. สรุปผลการนเิทศติดตาม และนำผลการนิเทศ ตดิตาม ครั้ง 1 ก.ค.65       โสตาภา 

มาพัฒนาการจัดการศึกษา          น.ส.อรนุช   
3. สรุปผลการดำเนินงาน          ไตยราช 

รวมงบประมาณ  5,760 6,000  11,760   
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจดัการเรยีนรวม 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- นิเทศ ติดตามแนวทางการจัดการเรียนรวม    11,760 11,760 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
      น.ส.อรนุช  ไตยราช 

รวมงบประมาณ    11,760 11,760  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางสาวอรนุช  ไตยราช  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น   8,000  บาท    
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. นักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
2. สถานศึกษามีการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง 
2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับโรงเรยีนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
                       4. ร้อยละของผู้เรยีนช้ัน ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และ
การเขียน แตล่ะระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป 
                       9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุกประเภท 
                     15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจัดการ
เรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน 51 ต.ค.64-       นายกิติศักดิ ์
สร้างบรรยากาศของห้องสมดุให้นา่สนใจ มีชีวิตชีวา    ก.ย.65       โสตาภา 

เน้นสื่อการอ่านที่หลากหลายมีคณุภาพและปริมาณ          น.ส.อรนุช   
เพียงพอเหมาะสมกับวัย          ไตยราช 
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โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุ 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมเพื่อออกแบบกิจกรรม ครั้ง 1 ก.พ.65  2,000 1,000  3,000   
ในการส่งเสริมการอ่านในระดับสถานศึกษา           
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้เรียนใน ครั้ง/โรงเรยีน 1/51 ม.ค.-ส.ค.        
สถานศึกษา   65        
4. นิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา ครั้ง/โรงเรยีน 2/51 ก.ค.-ก.ย.65  5,000   5,000   
5. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1         

รวมงบประมาณ  7,000 1,000  8,000   
 

โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมดุ 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุเพื่อออกแบบกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่านในระดับ  3,000   3,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
สถานศึกษา      น.ส.อรนุช  ไตยราช 
- นิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา    5,000 5,000  

รวมงบประมาณ  3,000  5,000 8,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
                2. นางสาวอรนุช ไตยราช 
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนเป็นมัคคเุทศก์น้อย 
3. ผู้เรียนไดร้ับความรู้ด้านประชาคมอาเซียน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านมัคคุเทศก์น้อย 
3. เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสมารถครูและผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรูใ้นประชาคมอาเซียน 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็น
เลิศ/ การบรหิารและการจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       25. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดร้ับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการ วัน/คน 1/10 มิ.ย.65  2,000   2,000  นายกิติศักดิ ์
เรียนการสอนมัคคุเทศก์น้อย          โสตาภา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมแนวทางการ  วัน/คน 1/60 มิ.ย.65  3,000   3,000  น.ส.อรนุช   
ดำเนินงาน          ไตยราช 
3. คัดกรองนักเรียนดา้นทักษะการพูดภาษาเพื่อการ โรงเรียน 51 มิ.ย. 65        
สื่อสาร เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเวียดนาม ฯลฯ           

 

 

 

 

โครงการ พัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. จัดกิจกรรมการแข่งขันมัคคเุทศก์น้อยด้านทักษะ วัน/คน  1/100 ก.ค.65  10,000 3,000  13,000   
ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ           
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะการพูดเพื่อ วัน/คน 1/51 ก.ค. 65 5,000 7,000   12,000   
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ           
6. นิเทศติดตามการพัฒนาการเรยีนการสอน ครภูาษาไทย วัน/คน  1/10 ส.ค.65        
และครภูาษาตา่งประเทศ           
7. สรุปผลการดำเนินงาน           

รวมงบประมาณ 5,000 22,000 3,000  30,000   
 

โครงการ พัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนมัคคุเทศก์น้อย   2,000  2,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมแนวทางการดำเนินงาน   3,000  3,000 น.ส.อรนุช  ไตยราช 
4. จัดกิจกรรมการแข่งขันมัคคเุทศก์น้อยด้านทักษะภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ    13,000 13,000  
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาไทยและภาษา-    12,000 12,000  
ต่างประเทศ       

รวมงบประมาณ   5,000 25,000 30,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ดา้นการจัดการเรยีนการสอน Coding   
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางสาวอรนุช  ไตยราช 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  10,000  บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้
การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ท่ีเน้นพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์  คิดแก้ปญัหา และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่ผู้เรยีน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับกระบวนการจัดการเรยีนรู้สาระเทคโนโลย ี
2. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี 
3. เพื่อส่งเสรมิกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 5. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา) 
                     15.ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจัดการ
เรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมการเตรียมการคณะกรรมการ ออกแบบการ คน/วัน 40/1 ต.ค. 64  1,000   1,000  นายกติิศักดิ ์
ดำเนินงาน  เครื่องมือการประเมินผล          โสตาภา 

2. กิจกรรมแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Pactice)  คน/วัน 100/1 ต.ค.64  1,000 1,000  2,000  น.ส.อรนุช   
วิทยาการคำนวณ          ไตยราช 
3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ คน/วัน 100/1 ธ.ค.64  1,000   1,000   
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โครงการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ดา้นการจัดการเรยีนการสอน Coding   
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาสือ่เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ ครั้ง 2 ม.ค.65  1,000   1,000   
การศึกษา           
5. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ครั้ง 1 มี.ค.-เม.ย.65  5,000   5,000   
6. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 พ.ค.65        

รวมงบประมาณ  10,000   10,000   
 

โครงการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ดา้นการจัดการเรยีนการสอน Coding   

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

1. ประชุมการเตรียมการคณะกรรมการ ออกแบบการดำเนินงาน  เครื่องมือการประเมินผล 1,000    1,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
2. กิจกรรมแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Pactice) วิทยาการคำนวณ 2,000    2,000 น.ส.อรนุช  ไตยราช 
3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 1,000    1,000  
4. ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาสือ่เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา  1,000   1,000  
5. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน   5,000  5,000  

รวมงบประมาณ 4,000 1,000 5,000  10,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
โครงการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพประจำตำบลและ
โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565  
ผู้รับผิดชอบ  นายยศกร  สิทธิศักด์ไพบูลย ์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  5,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. มีผลการคัดเลือกโรงเรียนคณุภาพมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  จำนวน 1 โรงเรียน ตามกำหนดของ สพฐ. 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโรงเรียนคณุภาพมัธยมศึกษา  ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคณุภาพ
มัธยมศึกษา”  อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. รายงานการนิเทศ ตดิตามการขบัเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน
คุณภาพมัธยมศึกษา” ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ “โรงเรยีนคุณภาพมัธยมศึกษา” ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565  
2. เพื่อประสานงานการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคณุภาพมัธยมศึกษา”  
3. เพื่อจัดทำรายงานการนเิทศ  การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคณุภาพมัธยมศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามแผนงานท่ีกำหนด 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ.  19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจัดการองค์การสู่ความเปน็
เลิศ/ การบรหิารและการจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                        23. จำนวนของโรงเรียนคณุภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ที่มีการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (2) ด้านทักษะวิชาการ  (3) ด้านทักษะอาชีพ  (4) ด้านทักษะชีวิต  (5) ด้าน
ภาษา  (6) ด้าน ICT (7) ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
                        26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย  แนวทางการขับเคลื่อน ครั้ง 1 พ.ย.-ธ.ค.       นายยศกร 

โรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคณุภาพมัธยมศึกษา”   64       สิทธิศักด์ิไพบูลย์ 

    - กำหนดเงื่อนไขการ ช่วงเวลา ในการนิเทศ ติดตาม           
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โครงการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

    - จัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตาม                  
(N : Necessary Factor)           
2. ประชุมผู้บริหาร คณะทำงานเพือ่รับทราบนโยบายและ ครั้ง 1 ธ.ค.65        
แนวทางการนิเทศ ติดตาม (N : Necessary Factor)           
3. ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ครั้ง/คน 2/20 ม.ค.65        
กำหนดรูปแบบการนิเทศ ตดิตาม เพื่อเสนอคณะบรหิาร           
สำนักงานเขตพื้นท่ี พิจารณา (N: Necessary Factor)           
4. แต่งตั้งคณะกรรมการการนเิทศ ดำเนินการนิเทศการ ครั้ง 1 ม.ค.65        
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคณุภาพ           
มัธยมศึกษา” (K: Keep improving system efficiency)           
5. ดำเนินการนิเทศ  ตามประเด็นที่กำหนด  โรงเรียน 1 ก.พ.65  5,000   5,000   
   - จัดทำรายงานการนิเทศ ตดิตาม           
   - จัดทำแผนการกำกับ  ติดตาม และประเมินผลการ           
นิเทศ ติดตาม (K: Keep improving system efficiency)                                            
6. สรุปผลการนเิทศ ติดตามต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต ครั้ง 1 มิ.ย.–ส.ค.        
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ตามช่วงเวลา   65        
ที่กำหนด (P : Progress)           
7. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญัหาจากการดำเนินการ ครั้ง 1 ส.ค..65        
นิเทศ ติดตาม (P : Progress)           

รวมงบประมาณ  5,000   5,000   
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โครงการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ดำเนินการนิเทศ  ตามประเด็นทีก่ำหนด   5,000   5,000 นายยศกร  สิทธิศักด์ไพบูลย ์
รวมงบประมาณ  5,000   5,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
                  2. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  30,000   บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน และมีการดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพภายนอก  
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหม้ีความรู้ความเข้าใจการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกรอบนโยบายปฏริูประบบประเมิน และเตรียมการสำหรับการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       22. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับการพฒันา ส่งเสรมิ สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คน/วัน 18/1 พ.ค.65  2,700    2,700 นายกิติศักดิ ์
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  คน/วัน 102/1 พ.ค.65 3,600 15,300 3,000   21,900 โสตาภา 
ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจการ           นายชำนาญศิลป์  

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน           สุวรรณไตร 

3. นิเทศกำกับติดตาม  ครั้ง 1 ก.ค.65  5,000    5,000  
4. สรุปผลการดำเนินงาน เล่ม 2 ส.ค.65   400   400  

รวมงบประมาณ 3,600 23,000 3,400   30,000  
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โครงการ พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   2,700  2,700 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้   21,900  21,900 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
ความเข้าใจการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

- นิเทศกำกับติดตาม     5,000 5,000  

- สรุปผลการดำเนินงาน    400 400  

รวมงบประมาณ   24,600 5,400 30,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA  
(ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน  Reading Literacy , ความฉลาดรู้ดา้น
คณิตศาสตร์ Mathematical Literacy และความฉลาดรูด้้านวิทยาศาสตร์ 
Scientific Literacy) 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
                  2. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
                  3. นางสาวสุวัณลา แวงดา 
                  4. นางรุ่งนภา แสนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  30,000   บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านความ
ฉลาดรู้ด้านการอ่าน  ความฉลาดรูด้้านคณติศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  
2. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเตรยีมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล  
(Programme for International Student Assessment PISA) ปี 2022   
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA    
                       4. ร้อยละของผู้เรยีนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบหลักสูตร มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และ
การเขียน แตล่ะระดับชั้น ผ่านในระดับดีขึ้นไป 
                       5. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา) 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                      26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนนิโครงการฯ คน/วัน 18/1 ก.ค.65  2,700    2,700 นายกิติศักดิ ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน    ก.ค.65       โสตาภา 
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โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน  Reading Literacy , ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์(Mathematical Literacy และความฉลาดรู้ดา้นวิทยาศาสตร์  
Scientific Literacy) 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

3. ประชุมสรา้งความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน คน/วัน 51/1 ส.ค.65 3,600 15,300 5,000   23,900 นายชำนาญศิลป์ 

การพัฒนาการจดัการจดัการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ          สุวรรณไตร 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ          น.ส.สุวณัลา 

ศตวรรษ ท่ี 21          แวงดา 

4. ประชุมสรปุผลการดำเนินงาน/โครงการ คน/วัน 80/1 ก.ย.65  2,700    2,700 นางรุ่งนภา  
5. สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร เล่ม 4 ก.ย.65   700   700 แสนแก้ว 

รวมงบประมาณ 3,600 20,700 5,700   30,000  
 

โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน  Reading Literacy , ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์(Mathematical Literacy และความฉลาดรู้ดา้นวิทยาศาสตร์      
           Scientific Literacy) 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการฯ    2,700 2,700 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- ประชุมสรา้งความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการจัดการเรยีนรู้    23,900 23,900 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเตรียมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษ ท่ี 21      น.ส.สุวณัลา แวงดา 

- ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ    2,700 2,700 นางรุ่งนภา แสนแก้ว 

- สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บรหิาร    700 700  

รวมงบประมาณ    30,000 30,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้มูลนิธิเพ่ือการศึกษาคอนเน็กซ์อดีี 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
                  2. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร      
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น    20,000   บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการ (School 
Management Support System : SMSS) ที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้และการบรหิารจดัการสถานศึกษา 
2. เพื่อยกระดับการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการสถานศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพตามบริบทรายพื้นท่ี  ( Active Learning ) 
3. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาระบบ ICT ในสถานศึกษา 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 14. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง ( Active Learning )                        
                       19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็น
เลิศ/ การบรหิารและการจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       24. ร้อยละของสถานศึกษามีการจดัการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัตจิริง ( Active Learning )                        
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  คน/วัน 12/1 พ.ค.65  1,800    1,800 นายกิติศักดิ ์

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการ คน/วัน 20/1 พ.ค.65 3,600 3,000 5,000   11,600 โสตาภา 

สถานศึกษา (SMSS) จำนวน 10 โรงเรียน          นายชำนาญศิลป์  

3. นิเทศกำกับติดตาม   ครั้ง/คน 4/8 ก.ค.65  6,000    6,000 สุวรรณไตร      

4. สรุปผลการดำเนินงาน เล่ม 3 ก.ย.65  600    600  

รวมงบประมาณ 3,600 11,400 5,000   20,000  
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โครงการ โรงเรียนประชารัฐ ภายใต้มูลนิธิเพ่ือการศึกษาคอนเน็กซ์อดีี 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน    1,800  1,800 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษา (SMSS)    11,600  11,600 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 

- นิเทศกำกับติดตาม      6,000 6,000  

- สรุปผลการดำเนินงาน    600 600  

รวมงบประมาณ   13,400 6,600 20,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สูส่ากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ) 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
                  2. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  30,000   บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดบันานาชาติ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษารอบแรกผ่านเกณฑ ์
2. นักเรียนได้เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติระดับ  
รอบสอง  
3. นักเรียนมีผลการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิอัจฉริยภาพผูเ้รียนที่มีความสามารถด้านคณติศาสตรค์วบคู่กับการพัฒนาด้านคณุธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
2. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้พัฒนาด้านทักษะการคดิระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการอย่างเตม็ตาม
ศักยภาพ  
3. เพื่อให้นักเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรู้สูเ่วทีโลก และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนท่ีมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ 
4. เพื่อใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติเป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 2. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดลุทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
                       5. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา) 
                     10. ร้อยละของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ไดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวม
ทุกด้าน 
                     13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุม่/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบ
ความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สูส่ากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ) 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน วัน/คน 1/20 ธ.ค.64  2,000    2,000 นายกิติศักดิ ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ คน 50 ธ.ค.64       โสตาภา 

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ  วัน/คน 1/30 ม.ค.65 20,000 3,000 4,000   27,000 นายชำนาญศิลป์ 

คณะกรรมการระดับสนามสอบ จัดทำสำเนาแบบทดสอบ          สุวรรณไตร      

4. ดำเนินการจดัสอบ นิเทศ ตดิตาม การดำเนินการ วัน/คน 1/15 ม.ค.-ก.ค.   1,000   1,000  

จัดสอบ   65        

5. ประชุมสรปุผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ส.ค.65        

รวมงบประมาณ 20,000 5,000 5,000   30,000  
 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สูส่ากล (คณิตศาสตร์นานาชาติ) 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 2,000    2,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ จัดทำสำเนา  27,000   27,000 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
แบบทดสอบ       

- ดำเนินการจดัสอบ นิเทศ ตดิตาม การดำเนินการจดัสอบ  1,000   1,000  

       

รวมงบประมาณ 2,000 28,000   30,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ   การประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล   
ระดับ  OBECQA  ประจำปีการศกึษา  2565 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นาชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม  2564 -  กันยายน  2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น   25,600   บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค 
2. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดำเนินงานตามเกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(OBECQA)    
2. เพื่อให้โรงเรียนมีการบรหิารจดัการระบบคุณภาพและพัฒนาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล     
3. เพื่อใหผู้้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค  
จุดเน้น สพฐ.  ดา้นโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที ่3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุกประเภท 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุม่/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบ
ความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                     22. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน กำกับดูแล และตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมโรงเรียนท่ีรับการประเมนิฯ    ครั้ง/โรงเรียน 1/ 7  มิ.ย.65 3,600 6,000 2,000   11,600 นายกิติศักดิ ์
2. ประเมินโรงเรยีนในโครงการ    ครั้ง/โรงเรียน 1/ 7  ส.ค.65  6,000 7,000   13,000 โสตาภา 

3. สรุปผลการประเมิน ครั้ง 1 ก.ย.65   1,000   1,000 นายชำนาญศิลป์ 

รวมงบประมาณ 3,600 12,000 10,000   25,600 สุวรรณไตร 
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โครงการ การประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากลระดับ  OBECQA  ประจำปีการศึกษา  2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมโรงเรียนท่ีรับการประเมนิฯ      11,600  11,600 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- ประเมินโรงเรยีนในโครงการ       13,000 13,000 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
- สรุปผลการประเมิน    1,000 1,000  

รวมงบประมาณ   11,600 14,000 25,600  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 
(โรงเรียนสุจรติ)  
ผู้รับผิดชอบ  1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                 2. นายชำนาญศิลป ์สุวรรณไตร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น   200,000  บาท  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที ่
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน และปลอดจากกการทจุริตในการปฏิบัติงาน 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที ่ 3 , 5 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี 
                       17. ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
                       19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็น
เลิศ/ การบรหิารและการจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       20. ร้อยละของหน่วยงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์โครงการ 
- สถานศึกษามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมการดำเนินงานด้านการ คน/วัน 51/2   เม.ย.-พ.ค. 135,000   135,000 นายกิติศักดิ ์
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

  64       โสตาภา 

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  ครั้ง 2 ม.ิย.-ก.ค. 65,000   65,000 นายชำนาญศิลป์ 

ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   64       สุวรรณไตร 

3. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ก.ค.65        

รวมงบประมาณ 200,000   200,000  
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โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โรงเรียนสุจรติ)  

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม   135,000  135,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา      นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร 
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์   65,000  65,000  

รวมงบประมาณ   200,000  200,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                 2. นางสาวสุวัณลา  แวงดา 
                 3. นางรุ่งนภา   แสนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น    600,000   บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ เรยีนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิตและเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. โรงเรียน/สพท. มีข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อทดสอบความรูร้ะดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศกึษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที ่1 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 1. ร้อยละของ สถานศึกษาที่สอนในระดับ ม. ตน้  ท่ีได้รับการเตรยีมความพร้อมด้านการอ่าน ในการประเมินระดบั
นานาชาติคามโครงการ PISA 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุม่/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบ
ความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินงาน วัน/คน 2/10 ธ.ค.64 5,000  5,000   10,000 นายกิติศักดิ ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ คน 60 ธ.ค.64       โสตาภา 

3. ประชุมคณะกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมใน    ม.ค.-มี.ค. 
555,000 20,000 5,000 

  
580,000 

น.ส.สุวณัลา   
การจัดสอบ และดำเนินการจัดสอบ   65   แวงดา 
4. นิเทศ ติดตาม การดำเนินการจดัสอบ วัน/คน 1/10 ก.พ.65   นางรุ่งนภา    
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บรหิาร          แสนแก้ว 
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โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

6. ประชุม สรุปผล จดัทำข้อมูลผลคะแนน O-NET  วัน/คน 2/51 พ.ค.65 5,000 5,000    10,000  
7. วิเคราะห์ข้อมลูผลคะแนน O-NET โรงเรียนในสังกัด  2/100         

รวมงบประมาณ 565,000 25,000 10,000   600,000  
 

 
โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมวางแผนเตรียมการดำเนนิงาน 10,000    10,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- ประชุมคณะกรรมด้านต่าง ๆ เพือ่เตรียมความพร้อมใน การจัดสอบ และดำเนินการจดัสอบ  580,000   580,000 น.ส.สุวณัลา  แวงดา 
นิเทศ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบ      นางรุ่งนภา   แสนแก้ว 

 - ประชุม สรุปผล จดัทำข้อมูลผลคะแนน O-NET   10,000  10,000  
รวมงบประมาณ 10,000 580,000 10,000  600,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ เสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(เขตสุจริต) 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                 2. นางสาวสุวัณลา  แวงดา 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น     150,000    บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- สำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคา่คะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ≥ร้อยละ 85 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้หน่วยงานพร้อมรับการประเมินตามเกณฑส์ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที ่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็น
เลิศ/ การบรหิารและการจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       20. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคา่คะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินงาน วัน/คน 2/65 เม.ย.-พ.ค. 65  5,000    5,000 นายกิติศักดิ ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ   เม.ย.-พ.ค. 65       โสตาภา 

3. ดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสุจริต ครั้ง 1 เม.ย.-พ.ค. 65  95,000    95,000 น.ส.สุวณัลา   
4. ประเมินและรายงานกิจกรรมการประเมินคณุธรรมและ ครั้ง 1 มิ.ย.-ก.ค. 64  50,000    50,000 แวงดา 
ความโปร่งใส           
5. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1         

รวมงบประมาณ  150,000    150,000  
 

 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 168 
 

 
 
 

โครงการ เสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจรติ) 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมวางแผนเตรียมการดำเนนิงาน   5,000  5,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- ดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   95,000  95,000 น.ส.สุวณัลา  แวงดา 
- ประเมินและรายงานกิจกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส    50,000 50,000  

       

รวมงบประมาณ   100,000 50,000 150,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 169 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางสิริพร  วิลาศร ี
                  3. นางสาวสุวัณลา  แวงดา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 48,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้บริหาร/ครู/นักเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. มีกลไกและเครื่องมือ  (โครงงานคุณธรรม) ในการปฏิบตัิงานคุณธรรม  
จริยธรรมร่วมกันท้ังโรงเรยีน 
3. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความพอเพียง  ความกตัญญู  และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาคณุธรรม  จริยธรรมให้เกดิขึ้นในตัวนักเรยีน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสรมิ  “โครงงานคุณธรรม” ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้บรหิาร  และครูให้เป็นคุรุชนคนคณุธรรม  และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
4. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม หรือการพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที ่ 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี   
                       17. ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
                       19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็น
เลิศ/ การบรหิารและการจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       20. ร้อยละของหน่วยงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 สร้างคนดีให้บ้านเมือง ครั้ง/ 1/51 เม.ย.-ส.ค.       นายกิติศักดิ ์
1. โครงงานพัฒนาจริยคณุ (โครงงานคุณธรรม) โรงเรียน  65  1,050 3,950   5,000 โสตาภา 

2. คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน     1,050    1,050 นางสิริพร   
3. จัดทำโครงงานคุณธรรม     3,950    3,950 วิลาศร ี
          น.ส.สุวณัลา   
          แวงดา 
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โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

กิจกรรมที่  2  สร้างความเข้มแขง็ให้โรงเรียนคุณธรรม ครั้ง/ 1/51 กค.-สค.65        
1. โรงเรียนดีมีที่ยืน (ระดับ 2 ดาวและ  3 ดาว) โรงเรียน    2,000 5,000   7,000  
2. นิเทศ กำกับ ติดตาม     3,000 4,500   7,500  
กิจกรรมที่  3  การเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู ครั้ง/ 1/51 กค.-สค.65        
และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” โรงเรียน          
1. ประชุมชี้แจงการพิจารณากิจกรรมนวัตกรรม    5,300 9,000    14,300  
สร้างสรรคค์นดีและกิจกรรมครุุชน คนคุณธรรม           
1.1 คุรุชน คนคุณธรรม      1,900   1,900  
(ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน) ผูบ้ริหาร และคร ู           
1.2 พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี               1,900   1,900  
ด้านการบริหาร เพื่อส่งเสริมคณุธรรม(ผู้บริหาร)           
1.3 พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียน      1,900   1,900  
การสอน เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม (ครู)           
กิจกรรมที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม ครั้ง/ 1/51 กค.-สค.65        
1. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมคณุธรรม โรงเรียน    1,050 2,450   3,500  

รวมงบประมาณ 5,300 21,100 21,600   48,000  
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โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 สรา้งคนดีให้บ้านเมือง   10,000  10,000 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
กิจกรรมที่  2  สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม    14,500 14,500 นางสิริพร  วิลาศร ี
กิจกรรมที่  3  การเสริมสร้างคณุธรรม ให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา    20,000 20,000 น.ส.สุวณัลา  แวงดา 

 “โรงเรียนคณุธรรม”       

กิจกรรมที่ 4 สรา้งความเข้มแข็งให้โรงเรยีนคุณธรรม    3,500 3,500  

       

รวมงบประมาณ   10,000 38,000 48,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
                  2. นางสิริพร  วิลาศร ี
                  3. นางสาวสุวัณลา  แวงดา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 18,000 บาท     
  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทท่ีแตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพในการดำเนินการ 
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสามารถเช่ืองโยงเครือข่ายกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทำให้มีองค์ความรู้ในการดำเนินงาน 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนาด้วยเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที ่ 4 , 5 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี 
                       17. ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรมและเปน็แบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน 
3. โรงเรียนและนักเรียนมผีลการดำเนินงานตามโครงการในรดับดเีดน่ ได้รับรางวัลโล่และเกียรติบตัรอนัสมควรแกผ่ลงาน 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิพัฒนาโรงเรยีนวิถี ครั้ง/ 1/51 ม.ค.65  1,800 2,000   3,800 นายกิติศักดิ ์
พุทธตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียน         โสตาภา 

2. จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรยีนวิถีพุทธ ครั้ง/ 1/51 ก.พ.65 5,760  6,500   12,260 นางสิริพร   
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและพระสอนศีลธรรม โรงเรียน         วิลาศร ี
3. สรุปผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง  มี.ค.65   1,940   1,940 น.ส.สุวณัลา   
          แวงดา 

รวมงบประมาณ 5,760 1,800 10,440   18,000  



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 173 
 

 

 
โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิพัฒนาโรงเรยีนวิถีพุทธตามอัตลกัษณ์ 29 ประการ  3,800   3,800 นายกิติศักดิ์ โสตาภา 
- จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ  12,260   12,260 นางสิริพร  วิลาศร ี
พระสอนศลีธรรม      น.ส.สุวณัลา  แวงดา 

- สรุปผลการดำเนินงาน  1,940   1,940  

รวมงบประมาณ  18,000   18,000  

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 174 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ    ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ 
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
                 2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 – กรกฎาคม  2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  50,000  บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าในและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายการจดัการขยะและมีหลักสูตรการจัดการขยะหรือ
คู่มือในการจัดการขยะโดยบรูณาการร่วมกับกลุ่มสาระวิชา 
3. มีการบริหารจัดกองทุนธนาคารขยะในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางพัฒนาการจัดการขยะในสถานศึกษา 
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการขยะในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 5 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 18. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                       19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบ
ความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูล้ดปริมาณการใช้ขยะและ โรงเรียน/วัน 51/1 ธ.ค.64       นางจีระนันท์ 
แยกแยะ และนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้ถูกวิธี          เมืองจันทร ์
2. ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายและการจัดตั้งกองทุน โรงเรียน/วัน 51/1 ธ.ค.64  3,000    3,000  นางรุ่งนภา   
ธนาคารขยะ ในสถานศึกษาทุกแหง่ จังหวัดนครพนม          แสนแก้ว 
3. ประชุมจัดทำหลักสตูรการจัดการขยะในสถานศึกษา   โรงเรียน/ครั้ง 51/1 ก.พ.65    15,000  2,000  17,000   



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 175 
 

โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครพนม 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน ครั้ง 1 ก.พ.65  1,000   1,000   
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนสู่สถานศึกษา           
5. ออกประเมินการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ ครั้ง/ 1/51 มี.ค.-เม.ย. 5,000 6,000 3,000  14,000   
พัฒนาท่ียั่งยืนสู่สถานศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียน  65        
6. สรุปผลการประเมินการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ ครั้ง 1 พ.ค.65  15,000   15,000   
การพัฒนาท่ียั่งยืนสูส่ถานศึกษาและมอบรางวัลแก่            
สถานศึกษาท่ีมีผลการดำเนินงาน “ดีเด่น”           
7. สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครั้ง/วัน 1/1 ก.ค.65        

รวมงบประมาณ 5,000 40,000 5,000  50,000   
 
โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครพนม 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายและการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ ในสถานศึกษาทุกแห่ง 3,000    3,000 นางจีระนันท์  เมืองจันทร ์
- ประชุมจัดทำหลักสตูรการจัดการขยะในสถานศึกษา    17,000   17,000 นางรุ่งนภา  แสนแก้ว 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี  1,000   1,000  

ยั่งยืนสู่สถานศึกษา       

- ออกประเมินการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษา   14,000  14,000  

- สรุปผลการประเมินและมอบรางวัลแก่สถานศึกษาท่ีมผีลการดำเนนิงาน “ดีเด่น”   15,000  15,000  

รวมงบประมาณ 3,000 18,000 29,000  50,000  



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 176 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ    ประกวดสื่อสร้างสรรค์สานฝันเด็กนครพนม 
ผู้รับผิดชอบ  นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 – มกราคม  2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  18,000  บาท 
(งบพัฒนาคุณภาพ สพม.นพ.=8,000 บาท , อื่นๆ =10,000 บาท) 

ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้เรียนมีความตระหนักในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
2. มีผลงานนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนในสังกัดมีความตระหนักในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนในสังกัดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลติชิ้นงานนวัตกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 5. จำนวนของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศลิป์ ดนตรี กีฬา) 
                    10. ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุกด้าน 
                    19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบริหารจัดการองค์การสูค่วามเป็นเลิศ/การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดร้องเพลง โรงเรียน/วัน 51/1 พ.ย.-ธ.ค.64       นางจีระนันท์ 
2. จัดประกวดร้องเพลงประจำท้องถิ่น โรงเรียน/วัน 51/2 ม.ค.65 5,000  2,000 11,000 8,000 10,000 เมืองจันทร ์
3. สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียน/ครั้ง 51/1 ม.ค.65             

รวมงบประมาณ 5,000  2,000 11,000 8,000 10,000  
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดประกวดร้องเพลงประจำท้องถิ่น  18,000   18,000 นางจีระนันท์  เมืองจันทร ์
รวมงบประมาณ  18,000   18,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ    ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
นครพนม 
ผู้รับผิดชอบ  นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 – กันยายน  2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  12,000  บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจหลักการและวิธีการจัดกจิกรรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนสามารถน้อมนำหลักการและวิธีการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไป
จัดกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชนได ้
3. สถานศึกษามีสื่อและเครื่องมือในการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจติอาสา 
พระราชทานในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการจัดกิจกรรมลกูเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชนได้ 
3. เพื่อจัดทำสื่อและเครื่องมือในการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจติอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 3 , 5 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี 
                       16. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสรมิ สนับสนุนในการสร้างภูมิคุม้กัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
                       17. ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
                       19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/
การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบ
ความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ฝึกอบรมผู้บังคับบญัชาลูกเสือจติอาสาพระราชทาน คน/วัน 40/3 พ.ย.64       นางจีระนันท์ 
ในสถานศึกษา          เมืองจันทร ์
2. จัดทำสื่อและเครื่องมือในการจดัฝึกอบรม ครู/วัน 40/2 ธ.ค.64  8,000 2,000  10,000   
3. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา   โรงเรียน/ครั้ง 20/1 ม.ค.65    2,000    2,000   
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โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสอืจิตอาสาพระราชทานในสถานศกึษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครั้ง/วัน 1/1 ม.ค.65         
รวมงบประมาณ  10,000 2,000  12,000   

 
โครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสอืจิตอาสาพระราชทานในสถานศกึษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

2. จัดทำสื่อและเครื่องมือในการจดัฝึกอบรม 10,000    10,000 นางจีระนันท์  เมืองจันทร ์
3. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา    2,000   2,000  

รวมงบประมาณ 10,000 2,000   12,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ ขับเคลื่อนการจัดทำหลกัฐานทางการศึกษา และการให้บริการทาง
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
                  2. นางสาวสุภัคศร รินทสมบัต ิ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 5,000  บาท       
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ครูทะเบียนจดัเก็บหลักฐานทางการศึกษาท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาก่อนท่ีจะ
จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
2. สถานศึกษาให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
3. สพม.22 มีคลังข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาไดค้รบทุกโรงเรียน  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจครทูี่รับผิดชอบงานทะเบียนโรงเรียนในการจัดทำจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาท่ีถูกต้อง 
2. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในการตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาก่อนท่ีจะจัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนและถูกต้อง 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ.  19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจัดการองค์การสู่ความเปน็เลิศ/
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                        26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย   

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาสง่แบบตอบรับการเข้า โรงเรียน 51  ก.พ.65       น.ส.สภุัคศร   
ร่วมโครงการและเสนอความคาดหวังจากการประชุม          รินทสมบตั ิ
2. รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม  ความคาดหวงัและ โรงเรียน 51  ก.พ.65        
ความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง           
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลกัสูตรการฝึกอบรมและ   ก.พ.65        
คณะวิทยากร           
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โครงการ ขับเคลื่อนการจัดทำหลกัฐานทางการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษา 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลกัสูตรการฝึกอบรมและ คน 10  ก.พ.65  1,500   1,500   
คณะวิทยากร           
5. การประชุมเชิงปฏิบตัิการการจดัทำจัดเก็บหลักฐาน โรงเรียน 51  มี.ค-เม.ย. 2,000 1,500   3,500   
ทางการศึกษา   65        
6. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประชุมและนำมา คน 20  มี.ค.65        
ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป           
7. สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียน 51  พ.ค.65        

รวมงบประมาณ 2,000 3,000   5,000   
 
โครงการ ขับเคลื่อนการจัดทำหลกัฐานทางการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมคณะกรรมการจดัทำหลักสูตรการฝึกอบรมและคณะวิทยากร  1,500   1,500 น.ส.สภุัคศร รินทสมบตั ิ
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการการจัดทำจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา   3,500  3,500  
       

รวมงบประมาณ  1,500 3,500  5,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ  ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
                  2. นางสาวสุภัคศร รินทสมบัต ิ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  10,000   บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคบัท่ีมีฐานะยากจนและขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อในสังกัด ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านอาชีพสามารประกอบ
กิจการของตนเอง หรือเรยีนต่อในสาขาอาชีพท่ีสนใจ และสามารถเป็น
แรงงานท่ีมีฝีมือต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค ์
- เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศกึษาภาคบังคับท่ีมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในสังกัด ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับก่อนท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไรฝ้ีมือ” 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  1, 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ.  6. ร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรอื
เทียบเท่า 
                        7. ร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
                      10. ร้อยละของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเตม็ตามศักยภาพ รวม
ทุกด้าน 
                      11 .ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี 
                      19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                      26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการใหส้ถานศึกษาในสังกัดทราบ   พ.ย.64       น.ส.สภุัคศร   
2. สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ กับผู้บริหาร ครั้ง/คน 1/102  ธ.ค.64  1,000   1,000  รินทสมบตั ิ
สถานศึกษาและครูแนะแนว           
3. สำรวจนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียน 51 ม.ค.65 2,000    2,000   
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โครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคบั  ปีการศึกษา 2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. กำหนดแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกทักษะ ตามข้อมูลการ ครั้ง 1 ก.พ.65  3,000   3,000   
สำรวจความสนใจในอาชีพ และนำนักเรียนศึกษาดูงาน            
เพื่อเรียนรู้ ฝึกทักษะ ในสาขาอาชีพท่ีสนใจ           
5. ติดตามนักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพ ออกฝึกงานในสถาน ครั้ง 1 ก.ค.65  4,000   4,000   
ประกอบการ           
6. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ก.ค.65        

รวมงบประมาณ 2,000 8,000   10,000   
 
 
โครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคบั  ปีการศึกษา 2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว 1,000    1,000 น.ส.สภุัคศร รินทสมบตั ิ
- สำรวจนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  2,000   2,000  
- กำหนดแหล่งเรยีนรู้ แหล่งฝึกทักษะ ตามข้อมลูการสำรวจความสนใจในอาชีพ และนำ  3,000   3,000  
นักเรียนศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ ฝึกทักษะ ในสาขาอาชีพท่ีสนใจ       
- ติดตามนักเรียนท่ีเข้าฝึกอาชีพ ออกฝึกงานในสถานประกอบการ    4,000 4,000  

รวมงบประมาณ 1,000 5,000  4,000 10,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนรวม 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
                  2. นางสาวสุภัคศร รินทสมบัต ิ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  421,000  บาท     
(งบพัฒนาคุณภาพ สพม.นพ.=16,000 บาท , งบ สพฐ.= 405,000 บาท) 

 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีทกัษะใน
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมศีักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษยต์ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานครูพี่เลีย้งเด็กพิการในสังกัด
สพม.นพ  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กพิการให้ไดร้บัโอกาสทางการศึกษาท่ีมคีุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้
อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. เพื่อสร้างพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพกิารในการดูแลนักเรยีนพิการเรียนรวมให้จัดการศึกษาที่มีคณุภาพ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที ่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 3. ร้อยละของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรู ้สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวตัรของโลก
ในศตวรรษที่ 21 
                       8. ร้อยละของเด็กพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) รวมทุกประเภท 
                       9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุกประเภท 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. พัฒนาบุคลากรในการคดักรองนักเรียนพิการ ครั้ง 1 เม.ย 65 3,600 7,800   11,400  น.ส.สภุัคศร   
2. จ้างครูผู้เลี้ยงเด็กพิการ ครั้ง 1 ต.ค 64-ก.ย.65 405,000     405,000 รินทสมบตั ิ
3. สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและคดักรองดูแลช่วยเหลือ ครั้ง 1 ต.ค 63-        
นักเรียนท่ีพิการเป็นพิเศษ   ก.ย.65        
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โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนรวม 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. ส่งเสรมิให้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการในงาน ครั้ง 1 ต.ค 64 -        
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต กลุ่มสาระภาษาไทย    ก.ย.65        
การงานอาชีพ และศิลปะ           
5. นิเทศติดตามการจดัการศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ครั้ง 2 ต.ค 64-  2,000  2,600 4,600   
พิการเรียนร่วม   ก.ย.65        

รวมงบประมาณ 408,600 9,800  2,600 16,000 405,000  
 
 
โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนรวม 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- พัฒนาบุคลากรในการคดักรองนกัเรียนพิการ  11,400   11,400 น.ส.สภุัคศร รินทสมบตั ิ
- จ้างครูผู้เลี้ยงเด็กพิการ 101,250 101,250 101,250 101,250 405,000  
- นิเทศติดตามการจดัการศึกษาทีม่ีการจัดการศึกษาพิการเรียนร่วม 1,150 1,150 1,150 1,150 4,600  

รวมงบประมาณ 102,400 113,800 102,400 102,400  421,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศกึษา  
ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางจีระนันท์  เมืองจันทร์ 
                 2. นางสุมาลี  ไชยสรุะ 
                 3. นางสาวสุภัคศร รินทสมบตั ิ
                 4. นางสาวชะไมมาศ  สายทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  90,000  บาท    
(งบพัฒนาคุณภาพ สพม.นพ.=15,000 บาท , งบ สพฐ.= 75,000 บาท) 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรยีน 
2. ผู้เรียนไดร้ับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและสร้างภูมิคุม้กนัทาง
สังคม 
3. ผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหส้ถานศึกษาดำเนินงานดแูลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมปีระสิทธิภาพ 
2. เพื่อติดตาม ประเมินผลสถานศกึษาในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และลดอัตรานักเรยีนออกกลางคัน และติดตาม
นักเรียนท่ีออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที ่ 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 6. ร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรอื
เทียบเท่า 
                       7. ร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
                       9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดร้ับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุกประเภท 
                     11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี  
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประกวดโรงเรียนที่มรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนดีเด่น ครั้ง 1 ม.ค.-ก.ย. 5,600 2,500    8,100 นางสุมาล ี
   65       ไชยสุระ 
2. คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤต ิ ครั้ง 1 ม.ค.-ก.ย. 2,100     2,100  
นักเรียนดเีด่น    65        
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โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศกึษา ปีการศึกษา 2565 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

3. ขับเคลื่อนนวัตกรรมความปลอดภัยของ โรงเรียน 51 ต.ค.64 - 8,000 20,000 7,000  15,000 20,000 น.ส.ชะไมมาศ 
สถานศึกษา ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ก.ย.65       สายทอง 
4. ติดตามการดำเนินงานของนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โรงเรียน 51  ต.ค.64-ก.ย. 65    4,800  4,800 นางสุมาล ี
          ไชยสุระ 
5. ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤต ิ โรงเรียน 51 ต้นปี ก.ศ. 9,900 20,500 9,600   40,000 น.ส.สภุัคศร 
นักเรียน   65       รินทสมบตั ิ
6. โรงเรียนออกเยีย่มบ้าน จัดทำฐานข้อมูลนักเรยีน โรงเรียน 51 ต้นปี ก.ศ.        
รายบุคคลคัดกรองข้อมูล เพื่อจัดกลุ่มนักเรียน และ   65        
รายงานข้อมูลมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา           
7. ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียน ครั้ง 12 ต.ค.64-        
รับทุนมูลนิธิตา่ง ๆ   ก.ย.65        
8. ออกเยี่ยมบ้านนักเรยีนทีร่ับทุนมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อรบัฟัง โรงเรียน 51 มิ.ย.-พ.ย.         
ปัญหาและให้ความช่วยเหลือ   64        
9. บันทึกผลการดำเนินงานและการส่งต่อและตดิตาม ครั้ง 1 ส.ค.65        
นักเรียนท่ีออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษาท้ัง           
กศน.หรือในระบบ           
10. สรุปผลการดำเนินงาน  ครั้ง 1 ก.ย.65       นางสุมาล ี
          ไชยสุระ 

รวมงบประมาณ 25,600 43,000 16,600 4,800 15,000 75,000  
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศกึษา ปีการศึกษา 2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

1. ประกวดโรงเรียนที่มรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนดีเด่น  8,100   8,100 นางจีระนันท์  เมืองจันทร ์
2. คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น  2,100   2,100 นางสุมาลี  ไชยสุระ 
3. ขับเคลื่อนนวัตกรรมความปลอดภัยของสถานศึกษา ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  35,000   35,000 นางสาวสุภคัศร รินทสมบัต ิ
4. ติดตามการดำเนินงานของนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน   4,800  4,800 นางสาวชะไมมาศ  สายทอง 
5. ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียน    40,000 40,000  

รวมงบประมาณ  45,200 4,800 40,000 90,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ    ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
สู่ศาสตร์พระราชา  
ผู้รับผิดชอบ นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น    143,000    บาท  
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามกีารขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ตามหลักศาสตร์พระราชา 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามโีรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน ์
3. บุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดได้รับทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่ศาสตร์พระราชา 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม จิตอาสา มีความเปน็ระเบียบวินัยและจิตอาสาบำเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม  
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด ระดับประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
5. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ลกูเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบคุลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
6. เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด  
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 3 , 5 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี 
                       16. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสรมิ สนับสนุนในการสร้างภูมิคุม้กัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
                       17. ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
                       19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       21. จำนวนของผลงาน/ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบ
ความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
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โครงการ    ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสู่ศาสตร์พระราชา  
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา คน/วัน 40/2 พ.ย.64 -       นางจีระนันท์ 
   ก.ค.65       เมืองจันทร ์
2. กิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์ต่อสว่นรวมเนื่องในวันสมเด็จ โรงเรียน/วัน 51/1 พ.ย.64        
พระมหาธรีราชเจ้า           
3. กิจกรรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี คน/วัน 51/3 พ.ย.64 10,000 80,000 10,000   100,000  
4. กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด คน/วัน 51/3 พ.ย.64 5,000 30,000 3,000   38,000  
5. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดทำความดีเพื่อพ่อ โรงเรียน/วัน 51/1 ธ.ค.64  5,000    5,000  
6. กิจกรรมประกวดระเบียบแถวยวุกาชาด และพิธี โรงเรียน/ครั้ง 51/1 ม.ค.65        
ปฎิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวัน           
สถาปนายุวกาชาด           
7. กิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์ในวันสถาปนายุวกาชาด โรงเรียน/วัน 51/1 ม.ค.65        
27 มกราคม 2564           
8. กิจกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบญัชาลูกเสือดีเด่น โรงเรียน/วัน 51/1 เม.ย..65        
9. กิจกรรมคัดเลือกลูกเสือรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน ์ โรงเรียน/วัน 51/1 เม.ย.65        
10. กิจกรรมจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี  ร.ร./ครั้ง 51/1 มิ.ย.65        
และพิธีปฎญิาณตนและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวัน           
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ิ           
11. กิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์ในวันสถาปนาคณะลูกเสือ โรงเรียน/วัน 51/1 ก.ค.65        
แห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2564           
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โครงการ    ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสู่ศาสตร์พระราชา  
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

12. กิจกรรมปฎญิาณตนและสวนสนามเนื่องในวันเฉลมิ โรงเรียน/วัน 8/1 ก.ค.65        
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี           
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว            
พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2564           
13. กิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมฯ โรงเรียน/วัน 51/1 ก.ค.65        
14. กิจกรรมทบทวนการจัดการเรยีนการสอน คน/วัน 51/1 มิ.ย.65        
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด           
15. กิจกรรมนิเทศตดิตามการดำเนินงานลูกเสือเนตรนารี โรงเรียน/ครัง้ 51/2 ม.ค.-ก.ค.        
ยุวกาชาด     65        
16. สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง/วัน 1/1 ก.ย..65        

รวมงบประมาณ 15,000 115,000 13,000   143,000  
 
โครงการ ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสู่ศาสตร์พระราชา 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- กิจกรรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 100,000    100,000 นางจีระนันท์  เมืองจันทร ์
- กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  38,000   38,000  
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดทำความดเีพื่อพ่อ   5,000  5,000  

รวมงบประมาณ 100,000 38,000 5,000  143,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ   การประเมินคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล 
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางจีระนันท์ เมืองจันทร์  
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  – กันยายน  2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น   10,000  บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มีนักเรียนและ
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพื่อประเมินคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 1 , 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 5. จำนวนของผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ  
                     10. ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพรวมทุกด้าน 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ คน/วัน 16/1 มิ.ย..65       นางจีระนันท์ 
2. ประเมินคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล คน/วัน 16/10 ก.ย.65 8,400 1,600     10,000 เมืองจันทร ์
3. สรุปรายงานผลใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ    ครั้ง/วัน 1/1 ก.ย.65        

รวมงบประมาณ 8,400 1,600     10,000  
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประเมินคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล    10,000 10,000 นางจีระนันท์  เมืองจันทร ์
รวมงบประมาณ    10,000 10,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ   ขับเคลื่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน 
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาบูรณาการภายใต ้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ  นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  50,000  บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สพม.นพ.มีสถานศึกษาต้นแบบการเรยีนรู้ด้านประชาธิปไตย 
2. นักเรียนในสังกัดมีวิถีประชาธิปไตยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. สพม.นพ.มีคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิงานกิจกรรมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษา 
2. เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีวิถีประชาธิปไตยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
4. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรยีนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 5 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 16. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสรมิ สนับสนุนในการสร้างภูมิคุม้กัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
                       19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. กิจกรรมค่ายเสรมิสร้างประชาธปิไตยแก่นักเรียน คน/วัน 110/3 ม.ค.65 6,000 34,000 5,000    45,000 นางจีระนันท์ 
และคัดเลือกคณะกรรมการสภานกัเรียน สพม.นพ.          เมืองจันทร ์
2. กิจกรรมจดัประกวดโรงเรียนตน้แบบสภานักเรียน/ คน/วัน 10/1 มี.ค.65 3,000     3,000  
โรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่น           
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน สพม.นพ. คน/ครั้ง 20/2 เม.ย.-พ.ค.65  2,000    2,000  
4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง/วัน 1/1 พ.ค.65        

รวมงบประมาณ 9,000 36,000 5,000   50,000  
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โครงการ ขับเคลื่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาบูรณาการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- กิจกรรมค่ายเสรมิสร้างประชาธปิไตยแก่นักเรียนและคดัเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน  45,000   45,000 นางจีระนันท์  เมืองจันทร ์
สพม.นพ.       
- กิจกรรมจัดประกวดโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน/โรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่น  3,000   3,000  

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภานักเรยีน สพม.นพ.   2,000  2,000  

รวมงบประมาณ  48,000 2,000  50,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
                  2. นางสาวสุภัคศร รินทสมบัต ิ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 10,000 บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. การรับนักเรยีน ของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาที่มีคณุภาพ สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ  
3. สพม.นพ มีข้อมูลสารสนเทศการรับนักเรียนท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อการดำเนินงานตามนโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหผู้้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสไดร้ับการศึกษาที่มีคณุภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษา      
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศการรับนักเรียนทีเ่ป็นปัจจุบันและถูกตอ้ง และนำมาใช้ในการจัดหาทีเ่รียน การรายงานผลการรับนักเรียน
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 6. ร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรอื
เทียบเท่า 
                       7. ร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
                     11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี ครั้ง 1  พ.ย.-ธ.ค.64       น.ส.สภุัคศร   
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อบันทึกข้อมูล โรงเรียน 51 พ.ย.65 3,000     3,000 รินทสมบตั ิ
จำนวนนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาแผนการรับ           
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด           
3. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ง/คน 2/10  ม.ค.65  1,000  1,000  2,000  
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โครงการ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4.ประกาศนโยบายการรับนักเรียน เขตพื้นท่ีบริการ ครั้ง 2  ก.พ.65        
แผนการรับนักเรยีน สัดส่วนและวธิีการรับนักเรียน           
5. แจ้งให้สถานศึกษารายงานข้อมลูการรับสมคัรนักเรียน ครั้ง/ 3/51 ม.ค.-พ.ค.        
รายวัน และผลการรบันักเรยีน โรงเรียน  65        
6. ออกติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ครั้ง/โรงเรยีน 4/4 ก.พ.-เม.ย.65    3,000  3,000  
7.ประกาศจดัหาที่เรยีนให้นักเรยีนที่ยังไม่มีที่เรียน ครั้ง/โรงเรยีน 1/51 เม.ย.65        
8. สรุปรายงานผลการรับนักเรียน ครั้ง 1 พ.ค.65 1,000  1,000   2,000  

รวมงบประมาณ 4,000 1,000 1,000 4,000  10,000  
 
โครงการ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อประกอบการ 3,000    3,000 น.ส.สภุัคศร รินทสมบตั ิ
พิจารณาแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด       
- ประชุมคณะกรรมการฯ  2,000   2,000  

- ออกติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด   3,000  3,000  

- สรุปรายงานผลการรับนักเรียน   2,000  2,000  

รวมงบประมาณ 3,000 2,000 5,000  10,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
                  2. นางสาวสุภัคศร รินทสมบัต ิ
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 64 - พฤษภาคม 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  15,000  บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
2. อัตราการออกกลางคันลดลง 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทมีีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อให้ครูสามารถแนะนำเทคนคิในการจัดทำ Port folio แก่นักเรียนเพื่อใช้เป็นผลงานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ครูใช้แบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพกับนักเรียนเพื่อค้นหาความถนัดเพื่อค้นหาความถนัดด้านอาชีพของตนเอง 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 7. ร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
                     11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1.ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดมีทีี่เรียนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน 51  พ.ย.- ธ.ค.       น.ส.สภุัคศร   
   64       รินทสมบตั ิ
2. ออกหนังสือรับรองการเป็นผู้มคีุณสมบัติอันพึงประสงค ์ ครั้ง 2 พ.ย.-ธ.ค.64        
3. ประชุมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ให้โควตากับนักเรยีน ครั้ง 1  พ.ย.-ธ.ค.        
ในสังกัด   64        
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมพิจารณาคัดเลือก ครั้ง 1 ธ.ค.64  870    870  
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา            
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โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

5. ประชุมครูแนะแนว โรงเรียน 51 ม.ค-เม.ย.65 3,600 10,530    14,130  
6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้ง 1 พ.ค.65        

รวมงบประมาณ 3,600 11,400    15,000  
 
โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน 870    870 น.ส.สภุัคศร รินทสมบตั ิ
ระดับอุดมศึกษา       
- ประชุมครูแนะแนว  14,130   14,130  

        

รวมงบประมาณ 870 14,130   15,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

โครงการ สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคดักรองนักเรยีนยากจนและ
ยากจนพิเศษแบบมเีงื่อนไขและพฒันาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ 
                  2. นางสาวสุภัคศร รินทสมบัต ิ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 18,000  บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศกึษามีฐานข้อมูลนักเรียนยากจนที่มีคุณภาพ  
2. สถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษในระบบ CCT ได้ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระบบ CCT ของสถานศึกษา สามารถใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการใช้จา่ยเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษใน
ระบบ CCT ได้อย่างถูกต้องและทนัตามกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 
2. เพื่อติดตามการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
3. เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนนิงานพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรยีน   
จุดเน้น สพฐ.  ด้านโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 6. ร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรอื
เทียบเท่า 
                       7. ร้อยละของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบหลักสตูรในปีการศึกษา 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
                     11. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรืออัตราการออกกลางคันลดลง และต่ำกว่าอัตราการออกกลางคันของ สพฐ.ต่อเนื่อง 2 ปี 
                     19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการที่เป็นดิจิทัล/การบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ/
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                     26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมครผูู้ดูแลระบบการคดักรองนักเรียนยากจนและ คน/ครั้ง 51/2 มี.ค.65 10,000 3,000 1,000   14,000 น.ส.สภุัคศร   
การพัฒนาระบบสารสนเทศการดแูลช่วยเหลือนักเรียน          รินทสมบตั ิ
2. ออกนิเทศติดตามสถานศึกษาท่ีดำเนินการระบบ CCT ครั้ง 2 พ.ค.65  2,400  1,600  4,000  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน           

รวมงบประมาณ 10,000 5,400 1,000 1,600  18,000  
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โครงการ สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคดักรองนักเรยีนยากจนและยากจนพิเศษแบบมเีงื่อนไขและพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

1. ประชุมครผูู้ดูแลระบบการคดักรองนักเรียนยากจนและการพัฒนาระบบสารสนเทศ  14,000   14,000 น.ส.สภุัคศร รินทสมบตั ิ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
2. ออกนิเทศติดตามสถานศึกษาท่ีดำเนินการระบบ CCT และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน   4,000  4,000  

ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน       

รวมงบประมาณ  14,000 4,000  18,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม นโยบายและแผน 

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว   
                  2. นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์   
                  3. นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิ่ม                      
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  87,450 บาท   
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีกรอบแนว
ทางการดำเนินงานโดยใช้ NKP Education 4.0 Model เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ PMQA 
หมวด 2  (ระดับพ้ืนฐาน)  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ จากการมสี่วนร่วมของผู้บริหาร  ผูป้ฏิบัติในระดับสถานศึกษาและ
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
2. เพื่อให้หน่วยงานในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา มรีปูแบบการดำเนินงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          21. จำนวนผลงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละ
กลุ่ม 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

กิจกรรมหลกัที่ 1 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ          นางสายทิพย ์
การศึกษาและการจัดทำแผนปฏบิัติการ ประจำปี 2565          วงศ์พนารัตน ์
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายทุกระดับ เตรยีมข้อมลูที ่ ครั้ง 1 ต.ค.64        
เกี่ยวข้อง จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำหนดหลักเกณฑ ์           
การใช้จ่ายงบประมาณ           
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

2. ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพม.นครพนม เพื่อ ครั้ง 1 ต.ค.64        
รับทราบนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานและกำหนด           
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด           
3. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบรหิารแผน คณะ 1 ต.ค.64        
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สพม.นครพนม           
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรบัการ คณะ 1 ต.ค.64        
บริหารและการจัดการศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา             
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การ           
ปฏิบัติ ประกอบด้วย           
5.1 การสร้างเครื่องการบริหารและการจัดการศึกษา  ครั้ง 1 พ.ย.64  1,050   1,050   
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา           
5.2 การทบทวนผลการวิเคราะห์ศกัยภาพองค์การ   ครั้ง 1 พ.ย.64  3,300 1,000  4,300   
ทิศทางองค์การ และมอบหมายตัวช้ีวัด           
5.3 จัดทำแผนงบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครั้ง 2 พ.ย.64  2,000   2,000   
และแผนปฏิบัติการประจำป ี           
6. เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ ครั้ง 2 ธ.ค.64        
แผนปฏิบัติการ ประจำปี ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ           
จังหวัดนครพนม เพื่อให้ความเห็นชอบ           
7. จัดทำเอกสารแผนฯ ถ่ายทอดและประชาสัมพันธ ์ เล่ม/เล่ม 70/70 ธ.ค.64  28,000   28,000   
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา           
8. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ส.ค.65        
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

กิจกรรมหลกัที่ 2 การจัดต้ังและจัดทำคำของบประมาณ          น.ส.แจ่มจันทร ์
1. ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์และดำเนินการจัดตั้ง หน่วยงาน/ 1/51 พ.ย.64       ภูบุญอิ่ม                      
งบประมาณประจำปี 2566 โรงเรียน          
2. แต่งตั้งคณะกรรการ เพื่อดำเนนิงานด้านงบประมาณ คณะ 2 พ.ย.64        
3. จัดทำคำของบประมาณ รายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  หน่วยงาน/ 1/51 พ.ย.64        
รายการปรับปรุงซ่อมแซมและรายการค่าครภุัณฑ ์ โรงเรียน          
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมเตรียมการ และออก ครั้ง 1 ม.ค.65  9,600 3,000  12,600   
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด            
(รายการค่าทีด่ินสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมและ           
รายการคา่ครภุัณฑ์) ที่ได้รับจัดสรร           
5. รายงานผลการดำเนินงาน ครั้ง 1         
กิจกรรมหลกัที่ 3 การรายงาน ติดตามประเมินผล          นายเริงณรงค์ 

1. ศึกษานโยบาย คู่มือการรายงาน ติดตามประเมินผล          ดวงดีแก้ว 
และจัดเตรียมเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง           
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมชีแ้จงและตดิตามการ ไตรมาส 4 ม.ค.-ก.ย.  750 2,000  2,750   
รายงานตามแบบติดตามและประเมินผล สพฐ.ในระบบ   65        
3. ประชุมรับการตรวจราชการ จาก สพฐ. ครั้ง 2 ม.ค.-ก.ค.65  23,000   23,000   
4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  และผลการ ครั้ง 4 ธ.ค.64-   13,750  13,750   
รายงานในระบบเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน   ก.ย.65        

รวมงบประมาณ  67,700 19,750  87,450   
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการ 35,350    35,350 นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์   
ประจำปี 2565       

กิจกรรมหลักท่ี 2 การจัดตั้งและจดัทำคำของบประมาณ  12,600   12,600 นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิ่ม                      
กิจกรรมหลักท่ี 3 การรายงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน    39,500 39,500 นายเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว   

รวมงบประมาณ 35,350 12,600  39,500 87,450  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หน่วย ตรวจสอบภายใน 

โครงการ ตรวจสอบการบริหารจดัการด้านการเงิน
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจีรวรรณ วรางกูร                        
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  63,000   บาท   
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์โครงการ  
- หน่วยรับตรวจทุกระดับมีการบรหิารจัดการด้านการเงิน
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยรับตรวจมีการปฏิบตัิงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถปฏบิัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
2. เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยรับตรวจมีระบบควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชีและพัสดุที่เพียงพอ เหมาะสม 
3. เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยรับตรวจมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-19 สอดคล้องตามหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานท่ี สพฐ. กำหนด และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ      
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          20. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามคี่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
                          21. จำนวนผลงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

การตรวจสอบภายในสถานศึกษา          น.ส.จีรวรรณ  
1. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไข โรงเรียน 10        วรางกูร และ 
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของ          คณะกรรมการ 

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019           ตรวจสอบ 

2. การติดตาม ตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำ          ภายใน 

ด้านการเงิน การบญัชี และพสัดุ จำนวน 20 โรงเรียน           
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โครงการ ตรวจสอบการบริหารจดัการด้านการเงินสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

2.1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  คน/วัน/ 20 /1/2 ธ.ค.64-  2,000 1,500  3,500   

 ครั้ง  มี.ค.65        

2.2 ดำเนินการตรวจสอบภาคสนาม ครั้งท่ี 1 คน/วัน 10/10 ธ.ค.64-  22,000 500  22,500   

   มี.ค.65        

2.3 ดำเนินการตรวจสอบภาคสนาม ครั้งท่ี 2 คน/วัน 15/20 เม.ย.-ก.ย.65  36,000 1,000  37,000   

รวมงบประมาณ  67,700 19,750  87,450   
 
โครงการ ตรวจสอบการบริหารจดัการด้านการเงินสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- การติดตาม ตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การบญัชี และพัสดุ 26,000 37,000   63,000 น.ส.จีรวรรณ วรางกูร และ 
จำนวน 20 โรงเรียน      คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

รวมงบประมาณ 26,000 37,000   63,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม กฎหมายและคด ี

โครงการ ติดตามการร้องเรยีนและประสานคดภีาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบ   นายฉัตรณรงค์   วงศ์พนารัตน ์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  61,780   บาท  
 
 
ผลลัพธ์โครงการ  
- การกระทำผดิวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลดลง  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีการติดตามเรื่องร้องเรยีน การดำเนินการทางวินัย การประสานคดี การช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          20. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามคี่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย                           

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ติดตามการร้องเรียน  สอบสวนทางวินัย ช่วยเหลือและ ครั้ง 10 ต.ค.64-  22,400   22,400  นายฉัตรณรงค์    

ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ก.ย.65       วงศ์พนารัตน์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ครั้ง 2 ต.ค.64- 8,100    8,100   
และดำเนินการตามบทบาทหน้าท่ีทีก่ำหนด   ก.ย.65        
3. ประสานคดีภาครัฐ ครั้ง 8 ต.ค.64-  31,280   31,280   
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน   ก.ย.65        

รวมงบประมาณ 8,100 53,680   61,780   
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โครงการ ติดตามการร้องเรยีนและประสานคดภีาครัฐ 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ติดตามการร้องเรยีน  สอบสวนทางวินัย ช่วยเหลือทางกฎหมายและให้ความรู้ด้านกฎหมาย 5,600 5,600 5,600 5,600 22,400 นายฉัตรณรงค์   วงศ์พนารัตน ์

แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา       

- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินการตามบทบาทหน้าท่ีที ่ 2,025 2,025 2,025 2,025 8,100  

กำหนด       

- ประสานคดีภาครัฐ 7,820 7,820 7,820 7,820 31,280  

รวมงบประมาณ 15,445 15,445 15,445 15,445 61,780  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม กฎหมายและคด ี

โครงการ การเรียนรู้กฎหมายด้วยห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
ผู้รับผิดชอบ   นายฉัตรณรงค์   วงศ์พนารัตน ์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  3,400   บาท   
 
 
ผลลัพธ์โครงการ  
- การกระทำผดิระเบียบกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลดลง 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีช่องทางในการเรยีนรู้เรื่องระเบียบกฎหมายด้วยตนอง ผ่านทางห้องเรียนอิเล็กทรอนกิส ์
- เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายของการปฏบิัติราชการ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล/การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          20. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามคี่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
                          21. จำนวนผลงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. สร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นกฎหมาย ห้อง 1 ธ.ค.64  3,400   3,400  นายฉัตรณรงค์ 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาได ้ ครั้ง 8 ธ.ค.64-       วงศ์พนารัตน์ 

ทราบ และเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ระเบียบ    ก.ค.65        
กฎหมายที่เกีย่วข้องในการปฏิบัตริาชการ            
3. เปิดห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และเรียนรู้ทำความเข้าใจ ห้อง 1 ธ.ค.64        
ด้านระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้องในการปฏิบัตริาชการ           
4. ประเมินผลผู้เข้าเรียน ด้วยการทำแบบทดสอบ แปรผล ครั้ง 2 มี.ค.และ        
และสรุปผลคะแนนให้ทราบ   ส.ค.65        
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โครงการ การเรียนรู้กฎหมายด้วยห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

5. มอบใบประกาศนียบตัรสำหรับครูและบุคลากรทางการ ครั้ง 1 ส.ค.65        
ศึกษา ท่ีทำแบบทดสอบความรู้ ผา่นเกณฑ์ที่กำหนด           

รวมงบประมาณ  3,400   3,400   
 
โครงการ การเรียนรู้กฎหมายด้วยห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- สร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นกฎหมาย 3,400    3,400 นายฉัตรณรงค์   วงศ์พนารัตน ์

รวมงบประมาณ 3,400    3,400  
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและเรง่รัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางนันทนา  พิมพ์สมแดง 
                 2. นางกรรณิการ์ เขียวขำ 
                 3. นางสาวบัณฑิตา  ภูครองหิน 
                 4. นางสาวจีระวรรณ  เชื้อเวียง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  292,250  บาท     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่มติ
คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้              

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้แก้ไขปัญหาในการบริหารงานใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไดร้ับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบยีบการเงิน การคลัง และพสัด ุ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบตัิงานในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบพสัดุฯ 
4. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้      
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล/การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/การบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          20. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามคี่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
                          21. จำนวนผลงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย              
  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  คน/ครั้ง 115/1 พ.ย.-ธ.ค.   25,300 5,750  31,050  นางนันทนา 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) งบประมาณรายจ่ายประจำปี    64       พิมพ์สมแดง 
งบประมาณ พ.ศ. 2565          นางธัญญ์นลิน  
          พรวราสุวรรณ 
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โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและเรง่รัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

2. จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คน/ครั้ง 115/1 ม.ค.-มิ.ย. 14,400 59,650 5,750  79,800  น.ส.บัณฑิตา 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุและเจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียน   65       ภูครองหิน 
3. จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพ คน/ครั้ง 115/1 ม.ค.-มิ.ย. 14,400 59,650 5,750  79,800  น.ส.จีรวรรณ 
การบริหารงานด้านงบประมาณ ระดับสถานศึกษา   65       เชื้อเวียง 
4. ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามมาตรการ คน/ครั้ง 12/1 ม.ค. 65 -  47,400 3,600  51,000   
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน (KRS)    ก.ย. 65        
5. จัดประชุมช้ีแจงเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณฯ รายการ คน/ครั้ง 51/4 ต.ค. 64 - 16,000 34,600   50,600   
งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์และสิ่งก่อสรา้งและงบอ่ืน ๆ และ   ก.ย. 65        
ออกติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ           

รวมงบประมาณ 44,800 226,600 20,850  292,250   
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โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและเรง่รัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 31,050    31,050 นางธัญญ์นลิน พรวราสุวรรณ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565      น.ส.บัณฑิตา   ภูครองหิน 
- จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีพัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน  79,800   79,800 น.ส.จีรวรรณ  เชื้อเวียง 
- จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณ ระดับ   79,800  79,800  
สถานศึกษา       
- ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านบญัชีตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน    51,000  51,000  

(KRS) ณ สพป.สุพรรณบรุี เขต 1       

- จัดประชุมช้ีแจงเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณฯ รายการงบลงทุน ค่าครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 12,650 12,650 12,650 12,650 50,600  

และงบอ่ืน ๆ และออกติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ       

รวมงบประมาณ 43,700 92,450 143,450 12,650 292,250  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการ โครงการต่ออายุ Domain Name และเช่าพื้นที่ 
Hosting สำหรับให้บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัยกัมพล  มะโนชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 15,500 บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็น
ดิจิทัล เชื่อมโยง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ สพท. มีเว็บไซต์ สำหรบัการให้บริการงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ
ติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ 
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ต่ออายุ Domain Name และเช่าพื้นที่ Hosting           นายชัยกัมพล   

สำหรับให้บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังนี ้          มะโนชาติ 

1.1 Sesaonkp.org ระบบ myOffice / sliponline /  ระบบ 1 ต.ค.64-  6,500   6,500   

amss++   ส.ค.65        

1.2 Sesaonnkp.go.th เว็บไซต์หลัก ระบบ 1 ต.ค.64-  6,500   6,500   
1.3 Secondary22.go.th (เช่ือมโยงระบบ Google For  ระบบ 1 ส.ค.65  2,500   2,500   
Education)           

2. กำกับ ติดตามการทำงานของระบบ           
รวมงบประมาณ  15,500   15,500   
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โครงการ ต่ออายุ Domain Name และเช่าพ้ืนท่ี Hosting สำหรับให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ต่ออาย ุDomain Name และเช่าพื้นที่ Hosting สำหรับให้บริการระบบเทคโนโลยี  15,500    15,500 นายชัยกัมพล  มะโนชาต ิ
สารสนเทศ       

รวมงบประมาณ 15,500    15,500  
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการ อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัยกัมพล  มะโนชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 13,700 บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- หน่วยงานและสถานศึกษามีแหลง่ข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศของ สพท. และโรงเรียนในสังกัดเป็นระบบ ปัจจุบัน ตรวจสอบได้  
2. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          21. จำนวนผลงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. เข้ารับฟังนโยบายและการชีแจงการจัดทำข้อมูล โรงเรียน 51 ม.ค.-ก.ย.       นายชัยกัมพล   

สารสนเทศทางการศึกษา ร่วมกับ สพฐ.   65       มะโนชาติ 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง คน/ครั้ง 30/2 ม.ค.-ก.ย.  10,200 2,000  12,200   

การศึกษา  ดังนี้   65        

2.1 ระบบ  Data Management  Center : DMC           

2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา : EMIS           
2.3 ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  (B - Obec)           
3. เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษาบันทึกข้อมูลสารสนเทศทาง โรงเรียน 51 มี.ค.-ก.ย.        
การศึกษาผ่านระบบ DMC,EMIS และ B - Obec   65        
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โครงการ อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

4. ติดตามตรวจสอบการบันทึกข้อมูลฯ ของโรงเรียนใน โรงเรียน 51 มี.ค.-ก.ย.65        

สังกัดให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา           

5. จัดทำเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ข้อมูลสถติิทางการศึกษา    พ.ค.65   1,500  1,500   

ปีการศึกษา 2565  เผยแพร่ให้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง           

6. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ก.ย.65        

           
รวมงบประมาณ  10,200 3,500  13,700   

 
โครงการ อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   12,200    12,200 นายชัยกัมพล  มะโนชาต ิ
- จัดทำเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ข้อมูลสถติิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565  เผยแพร่ให ้  1,500   1,500  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง       

รวมงบประมาณ 12,200 1,500   13,700  
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏบิัติงานสำนักงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัยกัมพล  มะโนชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 13,200 บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. บุคลากรในสำนักงาน ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลติสื่อ และเชื่อมโยงข้อมูล
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลนไ์ด ้
2. บุคลากรในสำนักงาน มีการทำงานแบบ Anywhere-
Anytime  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบตัิงานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถผลิตสื่อ และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบออนไลนไ์ด ้
3. เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้การทำงานแบบ Anywhere-Anytime  
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมกำหนดหลักสตูร ระยะเวลลาการอบรม ครั้ง 1 ม.ค.65       นายชัยกัมพล   

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบคุลากรทางด้านเทคโนโลย ี คน/วัน 30/2 ม.ค.-ก.ย.  10,200 3,000  13,200  มะโนชาติ 

สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานสำนกังาน   65        

3. กำกับ ติดตามและประเมินผล  การปฏิบัติงานของ ครั้ง 2         

บุคลากรทางด้านเทคโนโลย ี           

4. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1         

รวมงบประมาณ  10,200 3,000  13,200   
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบตัิงานสำนักงาน 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบคุลากรทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน  13,200   13,200 นายชัยกัมพล  มะโนชาต ิ
สำนักงาน       

รวมงบประมาณ  13,200   13,200  
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม ส่งเสรมิการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการ กำกับ ติดตาม  นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  (DLIT)  และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทาง 
ไกลผ่านดาวเทยีม  (NEW  DLTV)  ของโรงเรียนในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัยกัมพล  มะโนชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 21,200  บาท 
 
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนทางไกลโดยการนำเทคโนโลยสีารสนเทศ  (DLIT)  และการจัดการเรยีนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (NEW  DLTV)  ของโรงเรียนในสังกัด 
2. เพื่อติดตาม  ตรวจสอบ  ระบบโครงข่ายและเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนได้รบัจัดสรร 
จุดเน้น สพฐ.  ดา้นโอกาส , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  3 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล/การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/การบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
ผลลัพธ์โครงการ 
- โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครแูละนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
อย่างเสมอภาค และทั่วถึง  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมคณะทำงานและจัดทำปฏิทินการออกติดตาม ครั้ง 2 ม.ค.65       นายชัยกัมพล   

2. ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน โรงเรียน 51 ม.ค.65 15,000 5,000 1,200  21,200  มะโนชาติ 

3. สรุปผลการดำเนินงาน           

รวมงบประมาณ 15,000 5,000 1,200  21,200   
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โครงการ กำกับ ติดตาม  นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) และการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (NEW  DLTV) 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน  21,200   21,200 นายชัยกัมพล  มะโนชาต ิ
รวมงบประมาณ  21,200   21,200  
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ  การพัฒนาและ เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอาภัสรา  สวุรรณโชติ     

ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น   250,000   บาท   
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษา
สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนให้สูงข้ึนตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามความต้องการ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
และมีประสิทธิภาพ 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและให้เป็นไปตามทิศทางที่องค์กรต้องการ 
2. เพื่อการพัฒนางานในหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบตัิงานเป็นฐานด้วยระบบ Online และรูปแบบอ่ืนท่ี
หลากหลาย เป็นการพัฒนาตนเองตามความต้องการได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ตามความพร้อม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
3. เพื่อมุ่งผลสมัฤทธ์ิและร่วมกันพฒันา สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคดิ ประสบการณ์ และการทำงานเป็นทีม 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  4 , 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  
                          15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจดัการเรยีนการสอน  
มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่  
                          19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          21. จำนวนผลงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   
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โครงการ  การพัฒนาและ เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ตำแหน่ง คน/ครัง้ 100/1 มี.ค.-ก.ย. 7,000 20,000 3,000  30,000  น.ส.อาภสัรา 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   65       สุวรรณโชต ิ
1. จัดอบรม สมัมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการใหผู้้อำนวยการ           
สถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา           
ตามมาตรฐานวิชาชีพ           
2. ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา องค์กร ท่ีประสบผลสำเร็จ           
ในด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา           
กิจกรรมที่ 2 ด้านพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง คน/ครั้ง 100/2 มี.ค.-ก.ย. 10,000 55,000 5,000  70,000  น.ส.อาภสัรา 
ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่    65       สุวรรณโชต ิ
1. จัดอบรมพัฒนาให้กับครผูู้ช่วย ได้ตระหนักถึงบทบาท           
หน้าท่ี และมาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน มีจิตวญิญาณ           
ความเป็นครู และความสำนึกในคำว่าครูมืออาชีพ โดยผู ้           
เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม           
2. ออกติดตาม ประเมินผลหลังการอบรมพัฒนา           
กิจกรรมที่ 3 ด้านพัฒนาตามสมรรถนะ ตำแหน่ง คน/ครั้ง 50/1 ม.ค.-ก.ย. 10,000 82,000 8,000  100,000  น.ส.อาภสัรา 
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา   81/2 65       สุวรรณโชต ิ
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ   112/1         
ลูกจ้างประจำ ธุรการโรงเรียน  25/1         
1. จัดอบรมพัฒนาให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี           
การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
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โครงการ  การพัฒนาและ เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บคุลากรทางการศึกษาอื่น           
ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ           
ธุรการโรงเรียน เป็นกระบวนการพัฒนาท่ีเน้นการทำงาน           
สัมพันธ์กันเชิงแนวราบ เป็นความสัมพันธ์ทั้งภายในและ           
ภายนอกองค์กร            
2. ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา องค์กร ท่ีประสบผล           
สำเรจ็ในด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญา           
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะบบและ           
วิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และการสร้างเครือข่าย           
กิจกรรมที่ 4 ด้านพัฒนาตามนโยบายและตามความ สพม./ครั้ง 1/3   ต.ค.64 - 5,000 22,000 3,000  30,000  น.ส.อาภสัรา 
ต้องการของบุคลากรรายบุคคล ร.ร./ครั้ง 81/3 ก.ย.65       สุวรรณโชต ิ
1. จัดอบรมพัฒนาให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัด           
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน           
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขต           
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (รวมถึงการทดสอบ           
หรือประเมินนักเรียน) ในด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน           

ทักษะดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการ           

ปฏิบัติงาน โดยมีศูนย์ HCEC เป็นผู้ดำเนินการประเมิน           

ทดสอบ และดำเนินการอบรมพัฒนา โดย           

 - ศูนย์ HCEC โรงเรยีนเรณูนครวทิยานุกูล           
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แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

- ศูนย์ HCEC โรงเรียนสหราษฎรร์ังสฤษดิ ์           

2. จัดอบรมพัฒนาให้กับบุคลากรทุกสายงานในสังกัด ตาม           

ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา เพื่อสามารถนำ           

ความรู้ เทคนิค วิธีการทีไ่ดร้ับ มาประยุกต์ใช้ในการจดั           

การเรยีนการสอนและการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ           

และประสิทธิผล ทาง Online ทั้งภายในหน่วยงานและ           

จากหน่วยงานภายนอก สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา           

กิจกรรมที่ 5 ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร คน/ครั้ง 50/2 ต.ค.64 -  20,000   20,000  น.ส.อาภสัรา 
1. จัดอบรมสมัมนาบุคลากรในสังกัดเพื่อให้ไดม้ีการ   ก.ย.65       สุวรรณโชต ิ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และนำเสนอแนวคิด วิธีการใน           
การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กร           
ที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลศิและยกระดับคณุภาพการ           
จัดการศึกษาให้เทยีบเท่ามาตรฐานสากล           

รวมงบประมาณ 32,000 199,000 19,000  250,000   
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แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้บรหิาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศกึษา/รองผู้อำนวยการ   15,000 15,000 30,000 น.ส.อาภสัรา  สุวรรณโชต ิ
สถานศึกษา       
กิจกรรมที่ 2 ด้านพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่   35,000 35,000 70,000  
กิจกรรมที่ 3 ด้านพัฒนาตามสมรรถนะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร  50,000  50,000 100,000  
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ธุรการโรงเรียน       
กิจกรรมที่ 4 ด้านพัฒนาตามนโยบายและตามความต้องการของบุคลากรรายบุคคล 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000  
กิจกรรมที่ 5 ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร  20,000     

รวมงบประมาณ 7,500 77,500 57,500 107,500 250,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  หน้า 226 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ   ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอาภัสรา  สุวรรณโชติ     
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  50,000  บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกยีรต ิ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญและกำลังใจ ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผูม้ีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ ์
3. เพื่อเผยแพรผ่ลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ ต่อสาธารณชน 
4. เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของครูและนักเรียนให้ทำความด ี
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  4 ,  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  
                          19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          21. จำนวนผลงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือรับ คน/ครั้ง 20/10 ต.ค.64 - 8,000 3,000 2,000  13,000  น.ส.อาภสัรา 
รางวัลครูดีในดวงใจ ครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา   ก.ย.65        สุวรรณโชต ิ
รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565           
1.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผลงานของ           
ผู้ที่เสนอรายชื่อขอรับรางวัลฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา -            
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โครงการ   ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

และเสนอผลงานขอรับรางวัลในระดับจังหวัด/ภาค/           
และระดับชาต ิ           
2. ดำเนินการพิจารณาสรรหา คัดเลือก ผลงานผู้ที่เสนอ            
ช่ือเข้ารับรางวัลประเภทต่าง ๆ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา           
กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือรับ           
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) คร้ังท่ี 11           
ประจำปีการศึกษา 2564           
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการผู้ที่มีผลงานเป็นท่ีประจักษ ์ คน/ครั้ง 50/1 ม.ค.-ก.พ.  3,000 8,000 2,000  13,000   
เพื่อรับรางวัลทรงคณุค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)    65        
2. คัดเลือกผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์เพ่ือรับรางวัล คน/ครั้ง 50/1 ก.พ. 65 10,000 5,000 1,500  16,500   
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที ่           
การศึกษา           
     2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานของผู้            
เสนอช่ือเข้ารับรางวัลเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา           
     2.2 ประชุม/ช้ีแจง คณะกรรมการฯ ในการพิจารณา           
สรรหา/คดัเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่พฐ.กำหนด           
     2.3 คณะกรรมการดำเนินการสรรหา/คดัเลือกผู้เสนอ           
ผลงานแตล่ะประเภทการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา           
     2.4 นำส่งผลงานระดับภาคที่จังหวัด สพฐ.กำหนด คน/ครั้ง 3/1 ก.พ.-มี.ค.65  7,500   7,500   
     2.5 เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันระดับภาค คน/ครั้ง 5/1 มี.ค.65        
     2.6 เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันระดับชาต ิ คน/ครั้ง 5/1 เม.ย.65        
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โครงการ   ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 3 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่น คน/ครั้ง 100/1 เม.ย.65           
- มอบโล่ รางวัล เกยีรติบตัรให้แกผู่้ที่มีผลงานดีเด่น           
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ           

รวมงบประมาณ 21,000 23,500 5,500  50,000   
 
 
โครงการ   ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อรับรางวัลครดูีในดวงใจ ครูผู้ทำ 3,250 3,250 3,250 3,250 13,000 น.ส.อาภสัรา  สุวรรณโชต ิ
คุณประโยชน์ทางการศึกษารางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565       
กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อรับรางวัลทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC   37,000   37,000  
AWARDS) ครั้งท่ี 11ประจำปีการศึกษา 2564       

รวมงบประมาณ 3,250 40,250 3,250 3,250 50,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม บริหารงานบุคคล 

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความ
เข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่   
ผู้รับผิดชอบ    1. นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์                                               
                   2. น.ส.ชณัฐปภา สุขฉ่ำ         
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  – พฤศจิกายน 2564
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น   53,000    บาท 
 
ผลลัพธ์โครงการ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกีย่วข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินวิทยฐานะแบบใหม ่
2. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพ 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปกาศึกษา   
จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  4 ,  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  
                          19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          21. จำนวนผลงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีบรรลเุป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย    

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุม คน/ครั้ง 20/1 ต.ค.- พ.ย.  500   500  นางละม่อม 
คณะกรรมการดำเนินงาน   64       ศิริสวสัดิ์                                               
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใน     10,500 39,000 3,000  52,500  น.ส.ชณัฐปภา  

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ          สุขฉ่ำ 

บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.           
กำหนดใหม่ (ว PA)             
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่   
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

     - คณะกรรมการดำเนินกงาน คน/ครั้ง 100/1 พ.ย. 64        
     - ผู้เข้าร่วมประชุม คน/ครั้ง 100/2 พ.ย. 64        

รวมงบประมาณ 10,500 39,500 3,000  53,000   
 
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่   

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 500    500 นางละม่อม ศริิสวสัดิ์                                               
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการประเมนิตำแหน่งและวิทยฐานะ 52,500    52,500 น.ส.ชณัฐปภา สุขฉ่ำ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม ่       

(ว PA)         

รวมงบประมาณ 53,000    53,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม บริหารงานบุคคล 

โครงการ บริหารจัดการงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์        
                   2. นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์   
                   3. นายสิทธิวุฒิ   คำโสม         
                   4. น.ส.ศิรินทรา  แจ่มใส                            
                   5. น.ส.ชณัฐปภา สุขฉ่ำ         
                   6. นางสุพิชญา  หงษ์ชุมแพ    
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  – พฤศจิกายน 2564
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  363,240 บาท 
(งบพัฒนาคุณภาพ สพม.นพ.=276,490 บาท , งบอื่น 86,750  บาท) 

  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และนำขอ้มูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. เพื่อใหก้ารบริหารจัดการด้านบคุคล รวมทั้งการแกไ้ขปัญหา ตรงตามความความต้องการของหน่วยงาน ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
สพฐ./ก.ค.ศ.กำหนด  
3. เพื่อใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ มทีักษะ และใช้เทคโนโลยีดจิิทัลในการบริหารงานบุคคล 

4. เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานและส่งผลดตี่อการปฏิบัตงิานอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเน้น สพฐ.  ด้านคณุภาพ , ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่  4 ,  6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. ที ่13. จำนวนรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  
                          19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดจิิทัล / การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ / การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                          26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   
ผลลัพธ์โครงการ 
1. การดำเนินงานด้านการบรหิารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ วิธีการทีส่่วนกลางกำหนด และแก้ไขปญัหาตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ ในการปฏบิัติงาน  
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โครงการ บริหารจัดการงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

กิจกรรมหลกัที่ 1 การพัฒนางานและจัดทำระบบข้อมูล          นางละม่อม   
การบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือสรรหาบุคลากรตรงตาม          ศิริสวสัดิ ์
ความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที ่          นายสิทธิวุฒิ 
การศึกษา           คำโสม 
1. พิจารณาตรวจสอบข้อมลูผู้ยื่นคำร้องขอย้ายของ คน/ครั้ง 20/5 ต.ค. 64 -  15,000   15,000  นางสุพิชญา  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหาร   ก.ย. 65       หงษ์ชุมแพ 

สถานศึกษา           
2. พิจารณาตรวจสอบข้อมลูผู้ยื่นคำร้องขอย้ายของ    คน/ครั้ง 20/5 ต.ค. 64 –  10,000   10,000   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน     ก.ย. 65        
3. การประเมินสมัฤทธิผลการปฏบิัติงานในหน้าท่ี เพื่อ  คน/ครั้ง 60/2 ต.ค. 64 –   30,000   30,000   
พัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ได้รับการ   ก.ย. 65        
บรรจุและแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                      
กิจกรรมหลกัที่ 2 การวางแผนอัตรากำลังคนและบริหาร          นางละม่อม   
อัตรากำลังในสถานศึกษา          ศริิสวสัดิ ์
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การจัดสรรและเกลี่ยอตัรากำลัง          นางสุพิชญา  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ          หงษ์ชุมแพ 

และลูกจ้างช่ัวคราว          น.ส.ชณัฐปภา  

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลัง คน/ครั้ง 20/2 ต.ค. 64 -  3,000   3,000  สุขฉ่ำ         

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ก.ย. 65        
2. ประชุมคณะกรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง คน/ครั้ง 20/3    ม.ค. -   3,000   3,000   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ก.ย. 65        
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โครงการ บริหารจัดการงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงาน คน/ครั้ง 10/4 ต.ค.64 -  1,500   1,500   
ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว   ก.ย.65        
4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยพนักงานราชการ คน/ครั้ง 12/2 ต.ค.64 –   3,500   3,500   
และลูกจ้างช่ัวคราว   ก.ย.65        
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การวางแผนอัตรากำลังครูใน           
สถานศึกษา           
1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงาน คน/ครั้ง 15/3 ธ.ค.64 –  5,000   5,000   
บุคคลเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล   ก.ค. 65        
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากร คน/ครั้ง 65/3 ม.ค. –   25,350 3,000  28,350   
ผู้รับผิดชอบด้านงานวิชาการ และด้านงานบุคคลของ   ส.ค. 65        
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการใช้งาน           
โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ และบันทึกข้อมูล           
3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบุคคลเพื่อสรุปผล คน/ครั้ง 15/2 ก.พ. –  3,000 3,400  6,400   
ข้อมูลและดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ประจำปี    ส.ค. 65        
2565 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี            
กิจกรรมหลกัที่ 3   การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู          นางละม่อม  
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ปฏิบัติงานตาม          ศิริสวสัดิ ์
มาตรฐาน ตำแหน่งและวิทยฐานะ          นางสุพิชญา  

กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การมีและเลื่อนวิทยฐานะ คน/ครั้ง 15/10 ต.ค. 64 –  18,000    18,000  หงษ์ชุมแพ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560   ก.ย. 65       น.ส.ชณัฐปภา  

          สุขฉ่ำ         
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โครงการ บริหารจัดการงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะทำงานระดบั            

เขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้ยื่นขอมแีละเลื่อนวิทยฐานะ           
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสารผู้ยื่นขอมี            

และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.           

กำหนด           

2. จัดทำข้อมูล / สรุปผลการพิจารณา           
3. การนำส่งเอกสารหลักฐานผู้ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ           
ให้ อกศจ./กศจ. นครพนม           
กิจกรรมย่อยท่ี 3.2  การประเมินขา้ราชการครูและบคุลากร           
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว 9-           
12/2564 (ว PA)           
1. ประชุมคณะดำเนินงานจดัประชุม เพื่อวางแผนและ คน/ครั้ง 20/5 ต.ค. 64 -  10,000   10,000   
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการประเมินฯ และ   ก.ย. 65        
ดำเนินการวเิคราะห์เกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางาน           
(PA)           
2. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับข้าราชการครูและ คน/ครั้ง 65/2 ต.ค. 64 -  5,000   5,000   
บุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบ   ก.ย. 65        
ประเมิน DPA            
3. ประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ คน/ครั้ง 250/1 ต.ค. 64 -  7,000   7,000   
บุคลากรทางการศึกษา   ก.ย. 65        
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โครงการ บริหารจัดการงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

    1. คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูในสถานศึกษา           
    2. คณะกรรมการประเมิน ผอ.สถานศึกษา           
    3. คณะกรรมการประเมินศึกษานิเทศก์และ           
รอง ผอ.สถานศึกษา           
4. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ คน/ครั้ง 40/2 ต.ค. 64 -  35,000 5,000  40,000   
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูอ้ำนวยการสถานศึกษา     ก.ย. 65        
ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี           
การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา            
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมิน คน/ครั้ง 20/1 ต.ค. 64 -  2,600   2,600   
   ก.ย. 65        
กิจกรรมหลกัที่ 4  การเลื่อนเงินเดือน การจัดทำข้อมูล          นางละม่อม   

ทะเบียนประวัติ และการเสนอขอพระราชทาน          ศิริสวสัดิ ์

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา          นางพิมพ์ใจ 

กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การเลื่อนเงินเดือน            พนมอุปถัมภ ์

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนฯ ประจำป ี โรงเรียน/ 51/1 ก.พ. –   1,275 1,000  2,275  น.ส.ศิรินทรา 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง  มี.ค. 65       แจ่มใส 

2. ประชุมซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ คน/ครั้ง 55/1 ก.พ. –   47,750   47,750   

การดำเนินการประเมินผลการปฏบิัติ (ครั้งที่ 1)   มี.ค. 65        
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โครงการ บริหารจัดการงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

3. ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรอง คน/ครั้ง 15/3 มี.ค. –    10,750   10,750   

การเลื่อนเงินเดือน (ครั้งท่ี 1) และตรวจสอบข้อมลู   เม.ย. 65        

การเลื่อนเงินเดือน เพื่อนำเสนอ อกศจ./กศจ.นครพนม           

4. ประชุมซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ คน/ครั้ง 55/1 ส.ค. –  47,750    47,750  

การดำเนินการประเมินผลการปฏบิัติ (ครั้งที่ 2)   ก.ย. 65        

5. ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรอง คน/ครั้ง 15/3 ก.ย.65  10,750   10,750   

การเลื่อนเงินเดือน  (ครั้งท่ี 2) และตรวจสอบข้อมูล           

การเลื่อนเงินเดือน เพื่อนำเสนอ อกศจ./กศจ.นครพนม           

กิจกรรมที่ 4.2 การจัดทำข้อมลูทะเบียนประวัติ            

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลทะเบยีนประวัติ โรงเรียน/ 51/1 ก.พ. –   6,630   6,630   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.นพ. ครั้ง  มี.ค. 65        

2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน  คน/ครั้ง 55/1 ก.พ. –   7,150   7,150   

และตรวจสอบข้อมลู   มี.ค. 65        

กิจกรรมที่ 4.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช -           

อิสริยาภรณ์ฯ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณฯ์           

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเสนอขอ  โรงเรียน/ 51/1 ก.พ.- เม.ย.  1,275   1,275   

พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรยีญจักรพรรดิ ครั้ง  65        

มาลา           
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โครงการ บริหารจัดการงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

2. การตรวจกลั่นกรองข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทาน คน/ครั้ง 12/1 พ.ย.64  1,560   1,560   

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา             

3. การดำเนินเกีย่วกับพิธีมอบเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ช้ันต่ำ           

กว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดมิาลา           

3.1 การเดินทางไปรับเครื่องราชอสิริยาภรณ์  คน/ครั้ง 5/1 ก.พ.–พ.ค.  10,000    10,000  

ณ สำนักกษาปณ์ (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี   65        

3.2 ประชุมจัดสรรเครื่องราชอิสรยิาภรณ์/วางแผน คน/ครั้ง 7/3 มี.ค.–มิ.ย.  1,000    1,000  

การดำเนินการจัดพิธมีอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์     65        

3.3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ์   คน/ครั้ง 400/1 มิ.ย.–ก.ค.   25,000 3,000   28,000  

       65        

รวมงบประมาณ  347,840 15,400  276,490 86,750  
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โครงการ บริหารจัดการงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนางานและจัดทำระบบข้อมลูการบริหารจดัการบุคลากร เพื่อสรรหา 13,750 13,750 13,750 13,750 55,000 1. นางละม่อม  ศิรสิวัสดิ์     
บุคลากรตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา      2. นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์  
กิจกรรมหลักท่ี 2 การวางแผนอัตรากำลังคนและบรหิารอัตรากำลังในสถานศึกษา 12,688 12,688 12,687 12,687 50,750 3. นายสิทธิวุฒิ   คำโสม   
กิจกรรมหลักท่ี 3   การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให ้ 20,650 20,650 20,650 20,650 82,600 4. น.ส.ศิรินทรา  แจม่ใส   
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ตำแหน่งและวิทยฐานะ      5. น.ส.ชณัฐปภา สุขฉ่ำ         
กิจกรรมหลักท่ี 4  การเลื่อนเงินเดอืน การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวตัิ และการเสนอขอ 43,724 43,722 43,722 43,722 174,890 6. นางสุพิชญา  หงษ์ชุมแพ    

พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรยีญจักรพรรดิมาลา       

รวมงบประมาณ 90,812 90,810 90,809 90,809 363,240  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรยีนในสังกัด สพม.นครพนม 
และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุม่ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายวีระ  ทับบุญ 
                  2. นางยุพา  คมขาว 
                  3. นางสาววริศรา พงศ์สุภา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  180,000  บาท     
 

ผลลัพธ์โครงการ 
- สพม.นครพนม มเีครือข่ายทีเ่ขม้แข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสำนักงานเขต ผู้บรหิารสถานศึกษา รับทราบแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์วิธีการบรหิาร และระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
กับการจัดการศึกษาและนำไปปฏบิัติได้อยา่งถูกต้อง 
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและนำไปพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แจ้งกลุ่ม/หน่วย ส่งวาระการประชุมประจำเดือน          นางยุพา  
2. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน เล่ม 100 ต.ค.64-   24,000  24,000  คมขาว 
   ก.ย.65       น.ส.วริศรา  
3. จัดประชุมผู้บริหารระดับสำนักงานเขต ผู้บริหาร - คน/ครั้ง 100/12   ต.ค.64-  156,000   156,000  พงศส์ุภา 
สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจา้หน้าท่ี    ก.ย.65        
4. จัดทำรายงานการประชุม  ครั้ง 12   ต.ค.64-        

รวมงบประมาณ  156,000 24,000  180,000   
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โครงการ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรยีนในสังกัด สพม.นครพนม และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุม่ 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดทำเอกสารประกอบการประชมุประจำเดือน 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 นางยุพา  คมขาว 

- จัดประชุมผู้บริหารระดับสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุม่ และ  39,000 39,000 39,000 39,000 156,000 น.ส.วริศรา พงศ์สุภา 

เจ้าหน้าท่ี       
       

รวมงบประมาณ 45,000 45,000 45,000 45,000 180,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 241 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ ประชุมพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                          
ผู้รับผิดชอบ  1. นายวีระ ทับบุญ 
                 2. นางยุพา คมขาว  
                 3. นางสาวศิริประภา บุรชาต ิ
ระยะเวลาดำเนินการ  กันยายน - ตุลาคม 2565     
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  150,000  บาท     
  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจใหก้ับผู้เกษียณอายุราชการในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและสิทธิที่ควรจะได้รับ  
2. เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการได้มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติัวหลังเกษยีณอายรุาชการ 
3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ   
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์โครงการ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่กษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่กษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ หลังเกษียณฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ คน/ครั้ง 250/1  ก.ย.65  110,500 39,500  150,000  นางยุพา  
และสิทธิที่ควรจะได้รับให้แกผู่้บรหิาร ข้าราชการครู           คมขาว 
บุคลากรทางการศึกษา           น.ส.ศิริประภา  
2. สรุปผลการดำเนินงานและลูกจา้งประจำ          บุรชาต ิ

รวมงบประมาณ  110,500 39,500  150,000   
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 242 
 

 

โครงการ ประชุมพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                     
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและสิทธิที่ควรจะได้รับ    150,000 150,000 นางยุพา  คมขาว 

รวมงบประมาณ    150,000 150,000 น.ส.ศิริประภา บุรชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 243 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ผู้รับผิดชอบ    1. นายวีระ ทับบุญ 
                  2. นางยุพา คมขาว  
                   3. นางสาวชนัฐปภา สุขฉ่ำ 
                   4. นางสาวศิริประภา บุรชาต ิ
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 250,000 บาท     

  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบันทึกรายงานในระบบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) และการประเมินสถนะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์โครงการ 
- หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการองค์การสู่ความเปน็เลิศ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด ไม่น้อยกวาระดับพ้ืนฐาน 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ศึกษารายละเอียดตัวช้ีวัดและจดัทำบัญชีมอบหมายงาน          นางยุพา  
แก่ผู้รับผิดชอบ           คมขาว 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัด ช้ีแจงแนวทาง          น.ส.ชนัฐปภา  
การดำเนินงาน การจัดเก็บ การรายงานผ่านระบบ และ          สุขฉ่ำ 
การกำกับติดตามการรายงานในระบบ          น.ส.ศิริประภา  
          บุรชาต ิ
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โครงการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

2.1 ตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏบิัติราชการ           
การรายงาน           
         - โรงเรียน คน/วัน 51/1 มี.ค.-ก.ย.65  17,000 20,000  37,000   
         - สพม.นครพนม คน/วัน 60/1 มี.ค.-ก.ย.65  8,000 5,000  13,000   
2.2 PMQA คน/ครั้ง 60/8 มี.ค.-มิ.ย.64  90,000 10,000  200,000   
3. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ส.ค.64        

รวมงบประมาณ  115,000 35,000  250,000   
 
โครงการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัด ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดเก็บ  90,000 90,000 70,000 250,000 นางยุพา คมขาว 
การรายงานผ่านระบบ และการกำกับติดตามการรายงานในระบบ      น.ส.ชนัฐปภา สุขฉ่ำ 
      น.ส.ศิริประภา บุรชาต ิ

รวมงบประมาณ  90,000 90,000 70,000 250,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกบัระบบ
ควบคุมภายใน                                                           
ผู้รับผิดชอบ   1. นายวีระ ทับบุญ 
                 2. นางสาวศิริประภา บุรชาต ิ
 ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  20,000 บาท     
 

ผลลัพธ์โครงการ 
- หน่วยงานทุกระดับสามารถควบคุมความเสี่ยงและมีการป้องกันการเกิดผล
เสีย จากการดำเนินงานที่มีประสทิธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 
2. เพื่อควบคุมความเสี่ยงและมีการป้องกันการเกิดผลเสียจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       20. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคา่คะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ     16,500 3,500  20,000  นางยุพา  
เกี่ยวกับระบบการควบคมุภายในสำหรับ          คมขาว 
   - ข้าราชการครู ในโรงเรียนในสงักัด คน/วัน 51/1 มี.ค.-ก.ย.65       น.ส.ศิริประภา  
   - เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในสำนกังานเขต คน/วัน 59/1 มี.ค.-ก.ย.65       บุรชาต ิ
2. สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร           

รวมงบประมาณ  16,500 3,500  20,000   
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกบัระบบควบคมุภายใน                                      

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในสำหรับ  20,000   20,000 นางยุพา คมขาว 
รวมงบประมาณ  20,000   20,000 น.ส.ศิริประภา บุรชาต ิ
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ  จิตอาสา กิจกรรม 5 ส. เพื่อส่งเสรมิการสร้างจติสำนึก 
รักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์โลก  
ผู้รับผิดชอบ  1. นายวีระ  ทับบุญ 
                 2. นางยุพา คมขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  50,000  บาท 
 

ผลลัพธ์โครงการ 
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีจติสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์โลก   

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในสถานท่ีทำงานใหม้ีความเป็น
ระเบียบ เรยีบร้อย และจดัเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพของการปฏิบัติงาน  
3. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยการมีวินัยในสำนักงาน มีจิตอาสาบริการและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม     
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน คณะ 1 ก.พ.65       นางยุพา  
2. จัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบของการดำเนินงาน ครั้ง/คน 1/65 มี.ค.65  30,000 20,000  50,000  คมขาว 
กิจกรรม 5 ส.           
3. ทำกิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้ง/คน 1/65 มี.ค.65        

4. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1         

รวมงบประมาณ  30,000 20,000  50,000   
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โครงการ  จิตอาสา กิจกรรม 5 ส. เพื่อส่งเสรมิการสร้างจติสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์โลก  

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบของการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.  50,000   50,000 นางยุพา คมขาว 
รวมงบประมาณ  50,000   50,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ ประชุมสภากาแฟ สพม.นครพนมและจังหวัดนครพนม 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายวีระ  ทับบุญ 
                  2. นางยุพา  คมขาว 
                  3. นางสาวศิริประภา บุรชาต ิ
                  4. นางสาวพรพรรณ ตามา 
                  5. นางสาววริศรา พงค์สุภา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 100,000  บาท      

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์โครงการ 
- สพม.นครพนม มเีครือข่ายทีเ่ขม้แข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมสภากาแฟ ระดับจังหวดั คน/ครั้ง 150/1 ม.ค.-ก.ย.65  47,500 2,500  50,000  นางยุพา  
2. ประชุมสภากาแฟ สพม.นครพนม คน/ครั้ง 65/6 ม.ค.-ก.ย.65  47,500 2,500  50,000  คมขาว 
3. สรุปผลการดำเนินงาน   ก.ย.65       น.ส.ศิริประภา  
          บุรชาต ิ
          น.ส.พรพรรณ 
          ตามา 
          น.ส.วริศรา  
          พงค์สุภา 

รวมงบประมาณ  95,000 5,000  100,000   
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โครงการ ประชุมสภากาแฟ สพม.นครพนมและจังหวัดนครพนม 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมสภากาแฟ ระดบัจังหวัด  20,000 20,000 10,000 50,000 นางยุพา คมขาว 
- ประชุมสภากาแฟ สพม.นครพนม  20,000 20,000 10,000 50,000 น.ส.ศิริประภา บุรชาต ิ
      น.ส.พรพรรณ ตามา 
      น.ส.วริศรา พงค์สุภา 

รวมงบประมาณ  40,000 40,000 20,000 100,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ ประชุมสัมมนาการสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรม
พื้นบ้าน 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายวีระ ทับบุญ 
                  2. นางยุพา คมขาว 
                  3. นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น   150,000  บาท     

 

ผลลัพธ์โครงการ 
1. หน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึน้ไป 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น  
2. เพื่อส่งเสรมิความสำนึก ความเป็นชาติไทยและความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด สพม.นครพนมมีเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดตี่อกัน     
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมสัมมนาการสร้างความตระหนักและอนุรักษ ์ คน/วัน 150/1 ม.ค.-ก.ย. 12,000 118,000 20,000  150,000  นางยุพา  
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   65       คมขาว 
2. สรุปผลการดำเนินงาน          นางธวัลรัตน์  
          ศรีปานวงศ ์

รวมงบประมาณ 12,000 118,000 20,000  150,000   
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 252 
 

 
 
 
โครงการ ประชุมสัมมนาการสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมพื้นบ้าน 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมสัมมนาการสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน    150,000 150,000 นางยุพา คมขาว 
      นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์ 

รวมงบประมาณ    150,000 150,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สพม.นครพนม และสถานศกึษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายวีระ  ทับบุญ 
                  2. นายชัยกัมพล  มะโนชาต ิ
                  3. นายกิตติพงษ์ รุทเทวิน 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  50,000 บาท     

 

ผลลัพธ์โครงการ 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างหนว่ยงาน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารและกจิกรรมของ สพม.นครพนม ผ่านทางเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ วทิยุ วารสารแผ่นพับและป้าย
ประชาสมัพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่าง สพม.นครพนม  โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ    
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. จัดทำวาระ/แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว ครั้ง/ป ี 2/1 ม.ค.-ก.ย.  35,000 5,000  40,000  นางยุพา  
ด้านการศึกษา   65       คมขาว 
2. นำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาผ่านสื่อวิทย ุ ครั้ง 1 ส.ค. 65  10,000   10,000  นายชัยกัมพล   
หนังสือพิมพ ์          มะโนชาต ิ
4.สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ก.ย. 65       นายกิตติพงษ์  
          รุทเทวิน 

รวมงบประมาณ  45,000 5,000  50,000   
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 254 
 

 
 
โครงการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สพม.นครพนม และสถานศกึษา 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดทำวาระ/แผ่นพับ/ปา้ยประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวด้านการศกึษา 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 นางยุพา คมขาว 
- นำเสนอข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องด้านการศึกษาผ่านสื่อวิทยุหนังสือพิมพ์ 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 นายชัยกัมพล  มะโนชาต ิ
      นายกิตติพงษ์ รุทเทวิน 

รวมงบประมาณ 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 255 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ ประชุมติดตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ                                                          
ผู้รับผิดชอบ   1. นายวีระ  ทับบุญ 
                 2. นางสาวศิริประภา  บุรชาต ิ
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  30,000 บาท     

 

ผลลัพธ์โครงการ 
1. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานทุกระดบั มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ขึ้นไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความตระหนักและจติสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงาน 
3. เพื่อติดตาม ประเมินผลความกา้วหน้าและทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของหน่วยงาน  
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. อบรมมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ คน/วัน 110/1 ม.ค.-ก.ย.65 2,400 16,500 11,100  30,000  น.ส.ศิริประภา  
2. สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 ส.ค.-ก.ย.65       บุรชาต ิ

รวมงบประมาณ 2,400 16,500 11,100  30,000   
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- อบรมมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ  30,000   30,000 น.ส.ศิริประภา บุรชาต ิ
รวมงบประมาณ  30,000   30,000  



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 256 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ อบรมเจ้าหน้าท่ีระบบงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์   
(e-Office) 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายวีระ  ทับบุญ 
                  2. นายชัยกัมพล   มะโนชาต ิ
                  3. นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  30,000 บาท     

  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการ และสั่งการผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์โครงการ 
- เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัด สามารถดำเนินงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. จัดอบรมเจา้หน้าท่ีระบบงานสารบรรณด้วยระบบ  คน/วัน 110/1 ม.ค.-ก.ย.65  16,500 13,500  30,000  นายชัยกัมพล    
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)          มะโนชาต ิ
2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ี ครั้ง 6 ม.ค.-ก.ย.65       นางธวัลรัตน์  
3. สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ครั้ง 1 ส.ค.-ก.ย.65       ศรีปานวงศ ์

รวมงบประมาณ  16,500 13,500  30,000   
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 257 
 

 

โครงการ อบรมเจ้าหน้าท่ีระบบงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Office) 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีระบบงานสารบรรณด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Office)   30,000  30,000 นายชัยกัมพล   มะโนชาต ิ
รวมงบประมาณ   30,000  30,000 นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 258 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์บริการแบบครบวงจร  
(One stop service) 
ผู้รับผิดชอบ    1. นายวีระ ทับบุญ 
                  2. นางยุพา คมขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564  – ธันวาคม 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  50,000 บาท     

วัตถุประสงค ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการในการบริหารจดัการงานครบวงจร  
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์โครงการ 
- เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัด สามารถดำเนินงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์บริการแบบครบวงจร  ครั้ง/คน 1/65 พ.ค.65  47,500 2,500  50,000  นางยุพา  
(One stop service)           คมขาว 
2. สรุปผลการดำเนินงาน           
           

รวมงบประมาณ  47,500 2,500  50,000   
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์บริการแบบครบวงจร   50,000  50,000 นางยุพา คมขาว 
รวมงบประมาณ   50,000  50,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่ม อำนวยการ 

โครงการ  กีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา สพม.นครพนม ประจำปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายวีระ ทับบุญ 
                  2. สหวิทยาเขต  
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  200,000 บาท     
(งบพัฒนาคุณภาพ สพม.นพ.=120,000 บาท , งบอื่น = 80,000 บาท) 
 

ผลลัพธ์โครงการ 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีการบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความเขม้แข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารปูแบบเครือข่ายและสหวิทยาเขต 
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเชือ่มสัมพันธ์เครือข่ายด้านการศึกษา 
3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด สพม.นครพนม 
จุดเน้น สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ สพม. ที่ 6 , 7 
ตัวชี้วัด สมพ.นพ. 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นดิจิทลั/การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ/ 
การบริหารและการจดัการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด 
                       26. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหาร/การจัดการศึกษา/การให้บริการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบพัฒนาคุณภาพ 

(สพม.นพ.) 
อื่นๆ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมเตรียมความพร้อมใน ครั้ง/ 1/12 พ.ค.65       นายวีระ  
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมกีฬาเชื่อม สหวิทยาเขต         ทับบุญ 
สัมพันธ์เครือข่ายด้านการศึกษา          สหวิทยาเขต 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเชื่อม ครั้ง/คน 1/2,000 พ.ค.65 200,000 120,000 80,000  
สัมพันธ์เครือข่ายด้านการศึกษา           

รวมงบประมาณ 200,000 120,000 80,000  
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โครงการ  กีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา สพม.นครพนม ประจำปี 2565 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมงบประมาณ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายด้านการศึกษา   200,000  200,000 นายวีระ ทับบุญ 
รวมงบประมาณ   200,000  200,000 สหวิทยาเขต 
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ส่วนที่  7 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 
  เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ถ่ายทอดนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์การ
และเครื่องมือ NKP Education 4.0 Model สู่ผู้บริหาร ครูและและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทุก
ระดับ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจในกระบวนการของการบริหารและการจัด
การศึกษา ขับเคลื่อนกลยุทธให้มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
   2. พิจารณางบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์และความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด   
   3. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญกับเครือข่ายด้าน
การศึกษา บูรณาการการทำงานและงบประมาณร่วมกับทุกภาคส่วน 
   4. กำกับ ติดตาม การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี  
 

การบริหารโครงการและงบประมาณ 
  การจัดทำโครงการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จะพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทุกด้านและ
สนับสนุนทางการศึกษา เพื่อส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นหลัก  ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงสภาพ
ปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่เป็นสำคัญ  การบริหารโครงการและงบประมาณจะดำเนินการโดยใช้ 
NKP Education 4.0 Model เป็นเครื่องมือและดำเนินงานตาม Deming Cycle  หรือวงจรบริหาร
คุณภาพ ประกอบด้วย 4  ขั้นตอน คือ 

2.1 Plan (การวางแผน)  กลุ่มที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย ศึกษากรอบนโยบายที่
เกี่ยวข้องและรับทราบถึงปัญหาความต้องการของพ้ืนที่  เพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดของการจัดทำโครงการ 
ซึ่งรวมถึงการคิดพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  วิธีการดำเนินงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและกำหนดเงื่อนไขในการใช้
งบประมาณ  การพิจารณาโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณที่สนับสนุน ทั้งนี้ แผนที่ วางไว้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม   

2.2 Do (การปฏิบัติตามแผน) กลุ่มที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย จะดำเนินการตาม
แผน โดยการกำหนดให้มีโครงสร้างการดำเนินการ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นต้น  มีวิธีการ
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ดำเนินการ เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  การ
จัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ  และมีผลของการดำเนินการ เช่น รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการอบรม ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการ 

2.3 Check (การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) กำหนดให้มีการประเมินแผน เช่น การ
ประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน  การประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้ตั้ง
ไว้  การควบคุม กำกับตรวจสอบ  โดยใช้ระบบ My Office  นำเสนอผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เป็นรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบ 

 2.4 Act (การปรับปรุงแก้ไข)  เมื่อมีการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามระบบเป็นรายไตรมาสเพ่ือให้ผู้บริหารทราบแล้ว  จะนำผลการกำกับตรวจสอบ มา
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพ่ือแก้ไขปรับปรุงโดยกำหนดวิธีการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการ
ดำเนินการในครั้งต่อไปหรือปีต่อไป หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก  
                    เมื่อดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการ
ประเมินโครงการ  นำเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพิจารณาความสำเร็จของโครงการ  ทราบ
ข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย และทราบว่าโครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใด  
ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการในปัจจุบันและอนาคต
ได ้
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ที่  238  / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

.............................................................. 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

หมวด 3 กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (5 ปี ) และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ที่กำหนดให้ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็น
แผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565” เพ่ือแสดงนโยบายของรัฐบาลให้
เห็นเป้าหมายการบริหารงานในระดับชาติเป็นภาพรวมของภารกิจของรัฐ    ซึ่งจะแสดงออกมาในรูป
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และส่วนราชการทุกแห่งจะมีการกำหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือนำนโยบายที่
รัฐบาลกำหนดแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติและต้องติดตามและประเมินผล  ทั้งนี้ เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์
สูงสุดของประเทศ  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) เป็น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวนทิศทางองค์กร กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579)  นโยบายของส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  นำแผนสู่การปฏิบัติจนถึงระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของพ้ืนที่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในด้านการศึกษา  
                เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ดังรายนามบุคลากร ต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ 

 1.1  นายศักดา  ชัยภัย  ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 

  1.2  นายสันติรัฐ ไชยโย  รอง ผอ.สพม.นครพนม          รองประธานกรรมการ 
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1.3  นายบรรจง ศรีประเสริฐ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
                                           การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม กรรมการ  

1.4  ประธานสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร     กรรมการ 
1.5  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย     กรรมการ 
1.6  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร  กรรมการ 

  1.7  ประธานสหวิทยาเขตนาแก วังยาง  กรรมการ 
1.8 ประธานสหวิทยาเขตสายน้ำโขง  กรรมการ 
1.9 ประธานสหวิทยาเขตสงคราม ยาม อูน  กรรมการ 
1.10 ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์  กรรมการ 
1.11 ประธานสหวิทยาเขตภูลังกา   กรรมการ 
1.12 นายเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการ/ 

          เลขานุการ 
1.13 นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ/ 
            ชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 
  กำกับ  ดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุน   การบริหารแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์   ให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนถึงแนวทางการดำเนินการ  วางแผนการบริหารจัดการ
โครงการ ให้สนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 2. คณะกรรมการทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และทิศทางองค์การ 

 2.1   นายศักดา  ชัยภัย  ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 

  2.2  นายสันติรัฐ ไชยโย  รอง ผอ.สพม.นครพนม          รองประธานกรรมการ 
  2.3   นายบรรจง  ศรีประเสริฐ  ผอ.ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 

2.4   นายศิริพงษ์  ทักษิณวิโรจน์  ผอ.ร.ร.คำเตยอุปถัมภ์  กรรมการ 
   2.5   นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.ร.ร.นครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
   2.6   นายสมชาย  บุญมั่งมี  ผอ.ร.ร.ศรีโคตรบูรณ์  กรรมการ 

2.7   นายภานุมาศ  สุวรรณมาโจ  ผอ.ร.ร.บ้านผึ้งวิทยาคม  กรรมการ 
2.8   นายวีระ  ดีแนบเนียน  ผอ.ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการ 
2.9   นายโสภณ  อุดรสรรพ์  ผอ.ร.ร.วังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
2.10 นายวินัย  เปี่ยมลาภโชตกิุล  ผอ.ร.ร.ปลาปากวิทยา  กรรมการ 
2.11 นายวันศักดิ์  คำแหง   ผอ.ร.ร.กุตาไก้วิทยาคม  กรรมการ 
2.12 ผอ.ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม    กรรมการ 
2.13 นายประชา  สมศรี   ผอ.ร.ร.ธรรมโฆษิตวิทยา  กรรมการ 
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   2.14 นายบัณฑิต  นามพลแสน  ผอ.ร.ร.โคกสว่างประชาสรรค์ กรรมการ 
2.15 นายไกรศรี  ภิรมย์   ผอ.ร.ร.มหาชัยวิทยาคม  กรรมการ 
2.16 นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ  ผอ.ร.ร.ธาตุพนม   กรรมการ 
2.17 นายอาจ  ชมภูโคตร   ผอ.ร.ร.อุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการ 
2.18 นายรัตนชัย  ฝาระมี   ผอ.ร.ร.โพนแพงพิทยาคม  กรรมการ 
2.19 นางศิริประภา  ศรีสุริยจันทร์  ผอ.ร.ร.กุดฉิมวิทยาคม  กรรมการ 
2.20 นายทินกร  ภาคนาม  ผอ.ร.ร.วัดบึงเหล็ก- 

ในพระบรมราชานุเคราะห์  กรรมการ 
2.21 ว่าที่ ร.ต.สุมิตร  แวงโสธรณ์  ผอ.ร.ร.นาถ่อนพัฒนา  กรรมการ 
2.22 นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ  ผอ.ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
2.23 นายสายัน  ปองไป   ผอ.ร.ร.ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กรรมการ 

   2.24 นายปราโมท  เทพกูล  ผอ.ร.ร.นาแกพิทยาคม  กรรมการ 
2.25 นายพูลศักดิ์  พ่อบุตรดี  ผอ.ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา กรรมการ 
2.26 ผอ.ร.ร.หนองบ่อวิทยานุกูล      กรรมการ 
2.27 นายวรยา  วงค์หนายโกด  ผอ.ร.ร.ธรรมากรวิทยานุกูล กรรมการ 
2.28 นายอภิเชษฐ์  สุนทรส  ผอ.ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
2.29 นายเทอดไทย  หอมสมบัติ ผอ.ร.ร.วังยางวิทยาคม   กรรมการ 
2.30 นายศักดา  ทัดสา  ผอ.ร.ร.หนองโพธิ์พิทยาคม  กรรมการ 
2.31 นายสินธุ์  สิงห์ศรี  ผอ.ร.ร.อุเทนพัฒนา   กรรมการ 
2.32 นายมิตรชัย  ไชยนาน ผอ.ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม   กรรมการ 
2.33 นางภัทรวดี  มีระหงษ์  ผอ.ร.ร.พะทายพิทยาคม   กรรมการ 
2.34 ผอ.ร.ร.รามราชพิทยาคม      กรรมการ 
2.35 นายฉัตรชัย  ไชยมงค์ ผอ.ร.ร.ท่าจำปาวิทยา   กรรมการ 
2.36 นายบัลลังก์  มะเจี่ยว ผอ.ร.ร.เชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
2.37 นายเอกชัย  คะษาวงษ์  ผอ.ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
2.38 นายมนตรี  แก้วใส   ผอ.ร.ร.ภูลังกาพิทยาคม   กรรมการ 
2.39 นายสนั่น  เมตุลา   ผอ.ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์   กรรมการ 
2.40 นายชาลี  ภูสวัสดิ ์  ผอ.ร.ร.สามผงวิทยาคม   กรรมการ 
2.41 นายวชิระ  ปะทะดี   ผอ.ร.ร.สนธริาษฎร์วิทยา   กรรมการ 
2.42 ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย  ไปปลอด  ผอ.ร.ร.นาคำราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
2.43 นายสุรศักดิ์  ชาดีกรณ์ ผอ.ร.ร.นาเดื่อพิทยาคม   กรรมการ 
2.44 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร  อุสาห์ ผอ.ร.ร.บ้านข่าพิทยาคม   กรรมการ 
2.45 นายธงชัย  คำชนะ  ผอ.ร.ร.นาหว้าพิทยาคม    กรรมการ 
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2.46 นายสุทัศน์  วังกะธาตุ ผอ.ร.ร.นางัวราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
2.47 นายชัยรัตน์  กำลังหาญ ผอ.ร.ร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม  กรรมการ 
2.48 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา ผอ.ร.ร.อุดมพัฒนศึกษา   กรรมการ 
2.49 นายยอดชาย  พ่อหลอน ผอ.ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
2.50 ผอ.ร.ร.ค้อวิทยาคม       กรรมการ 
2.51 นายภูวนารถ  ตั้งศิริ  ผอ.ร.ร.นาทมวิทยา   กรรมการ 
2.52 ผอ.ร.ร.หนองซนพิทยาคม      กรรมการ 
2.53 นายพุฒิชัย  สุวรรณไตรย์ ผอ.ร.ร.หนองแวงวิทยานุกูล  กรรมการ 

  2.54 นายวีระ   ทับบุญ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
  2.55 นางนันทนา พิมพ์สมแดง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
       สินทรัพย์    กรรมการ 

2.56 นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
2.57 นายกิติศักดิ์  โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
    การจัดการศึกษา    กรรมการ 
2.58 นางจีระนันท์   เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
2.59 นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์  นิติกร ชำนาญการพิเศษ 
                                            ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
2.60 นางสาวจีรวรรณ  วรางกูร    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
2.61 นางสาวอาภัสรา  สุวรรณโชติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

             ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

2.62 นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม- 
    การศึกษาทางไกลฯ       กรรมการ 
2.63 นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ/ 
       เลขานุการ 
2.64 นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ/ 
  ชำนาญการพิเศษ                        ผูช้่วยเลขานุการ 
2.65 นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
  ชำนาญการ     กรรมการ/
                                             ผู้ชว่ยเลขานุการ  
2.66 นายอรรถพล  คณะพล  งานธุรการและบันทึกข้อมูล                กรรมการ/ 

             ผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้าที่   
ทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ทบทวนทิศทางองค์การระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมวิพากษ์เครื่องมือการบริหารและการจัด
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

หมายเหตุ : ลำดับของกรรมการ ลำดับที่ 2.5-2.55 เรียงตามรหัสโรงเรียน (รหัส O-bec 6 หลัก
ของโรงเรียนในสังกัด) 
 

3. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  3.1   นายสันติรัฐ  ไชยโย   รอง ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 

3.2   นายกิติศักดิ์   โสตาภา   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ-   
ประเมินผลการจัดการศึกษา     รองประธาน  
                                          กรรมการ 

3.3   นางจีระนันท์   เมืองจันทร์     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        รองประธาน 
       กรรมการ 
3.4   นางสิริพร  วิลาศรี   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.5   นายชำนาญศิลป์  สุวรรณไตร ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.6   นางรุ่งนภา  แสนแก้ว  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.7   นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.8   นางธิรดา  ไชยสีห์   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.9   นางอรนุช  ไตยราช   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.10 นางสาวสุวัณลา  แวงตา  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.11 นางสุมาลี  ไชยสุระ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
3.12 นางสาวชะไมมาศ สายทอง  นักจิตวิทยาโรงเรียน  
                                                    ประจำ สนง.เขตพ้ืนที่ฯ  กรรมการ 
3.13 นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/ 

    ผู้ชว่ยเลขานุการ 
3.14 นางสาวดรุณี  เหมเมือง  พนักงานพิมพ์ดีด   กรรมการ/ 
             ผู้ชว่ยเลขานุการ 
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มีหน้าที่   
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม 
2. ร่วมวางแผนบริหารจัดการโครงการและจัดทำคำของบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน

และงบอ่ืนๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามตัวชี้วัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมและอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 
 

4. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        
  4.1   นายสันติรัฐ  ไชยโย   รอง ผอ.สพม.นครพนม    ประธานกรรมการ 

4.2   นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธานกรรมการ  
4.3   นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์  นิติกร ชำนาญการพิเศษ 
                                             ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ       กรรมการ 
4.4   นางสาวอาภัสรา  สุวรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู- 
                                              และบุคลากรทางการศึกษา              กรรมการ 
4.5   นางสาวจีรวรรณ  วรางกูร   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
4.6   นางพิมพ์ใจ  พนมอุปถัมภ์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     กรรมการ 
4.7   นายสิทธิวุฒิ  คำโสม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     กรรมการ 
4.8   นายชัยกัมพล  มะโนชาติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม- 
  การศึกษาทางไกลฯ                   กรรมการ 
4.9   นางจันทร์สมร  หงษ์ชุมแพ  พนักงานราชการ       กรรมการ 
4.10 นางสาวกีรติกา  เปล่งทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     กรรมการ/ 

    เลขานุการ 
  4.11 นางสาวพันธ์นิตา  คำซาว  พนักงานบันทึกข้อมูล        กรรมการ/ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.12 นางสาวปาริฉัตร  สุวรรณศักดิ์ พนักงานราชการ       กรรมการ

          ผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้าที่   
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม 
2. ร่วมวางแผนบริหารจัดการโครงการและจัดทำคำของบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน

และงบอ่ืนๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามตัวชี้วัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมและอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 

 

5. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  5.1   นายสันติรัฐ  ไชยโย  รอง ผอ.สพม.นครพนม     ประธานกรรมการ 

5.2   นายวีระ  ทับบุญ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ        รองประธานกรรมการ 
5.3   นายเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 

 5.4   นางนันทนา  พิมพ์สมแดง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน- 
     และสินทรัพย์     กรรมการ 

5.5   นางยุพา  คมขาว  นักจัดการงานทั่วไป 
      ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

5.6   นางธัญญ์นลิน พรวราสุวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชี     
  ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 

 5.7   นางสาวแจ่มจันทร์  ภูบุญอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชำนาญการ     กรรมการ 

 5.8   นางสาวจีรวรรณ  เชื้อเวียง นักวิชาการเงินและบัญชี    
ปฏิบัติการ     กรรมการ 

  5.9   นางธวัลรัตน์  ศรีปานวงศ์ พนักงาน ส 4     กรรมการ 
5.10 นางสาวศิริประภา บุรชาติ พนักงานราชการ     กรรมการ 
5.11 นางสาววริศรา  พงค์สุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
5.12 นายอรรถพล    คณะพล พนักงานธุรการ     กรรมการ 

 5.13 นางสาวพรพรรณ  ตามา พนักงานบันทึกข้อมูล    กรรมการ 
 5.14 นายยศรุต  ปริญลักษณ์ พนักงานบันทึกข้อมูล    กรรมการ 
   5.15 นางเพ็ญธิภา  พระเสนา พนักงานบันทึกข้อมูล    กรรมการ 

5.16 นางสายทิพย์  วงศ์พนารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ/ 

       เลขานุการ 
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5.17 นางสาวบัณฑิตา  ภูครองหิน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    กรรมการ/ 
              ผูช้่วยเลขานุการ 
5.18 นางสาวชณัฐปภา  สุขฉ่ำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการ/ 

                    ผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม 

2. ร่วมวางแผนบริหารจัดการโครงการและจัดทำคำของบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน
และงบอ่ืนๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามตัวชี้วัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมและอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 

 

  6. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปี-
งบประมาณ พ.ศ.2565 

6.1   นายศักดา  ชัยภัย  ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 
6.2   นายสันติรัฐ  ไชยโย  รอง ผอ.สพม.นครพนม      ประธานกรรมการ 

  6.3   นายวีระ   ทับบุญ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
  6.4   นางนันทนา พิมพ์สมแดง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
       สินทรัพย์    กรรมการ 

6.5   นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
6.6   นายกิติศักดิ์  โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล- 
    การจัดการศึกษา    กรรมการ 
6.7   นางจีระนันท์   เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
6.8   นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ 
                                            ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ  กรรมการ 
6.9   นางสาวจีรวรรณ  วรางกูร    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
6.10 นางสาวอาภัสรา  สุวรรณโชติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ-  

             ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

6.11 นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม- 
    การศึกษาทางไกลฯ       กรรมการ 
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6.12 นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ/ 
       เลขานุการ 
6.13 นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         กรรมการ/ 
  ชำนาญการพิเศษ                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.14 นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ/                                                 
                                                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ  
6.15 นายอรรถพล  คณะพล  พนักงานธุรการ                   กรรมการ/ 

                        ผูช้่วยเลขานุการ  
 
มีหน้าที ่ 
 1.  วิเคราะห์ ตรวจสอบ พิจารณา/กลั่นกรอง ความครบถ้วน ถูกต้องและการบูรณาการโครงการ/
กิจกรรม งบบริหารจัดการสำนักงานและงบอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  2.  พิจารณาแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือการบริหารจัดการ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและ
ตอบสนองต่อตัวชี้วัดหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 
จากทุกแหล่งงบประมาณ  
 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 

               สั่ง ณ วันที่   9  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
                                              ที่   208  / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของ  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

.............................................................. 

   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยได้กำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต  ส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 อันมีเขต
พ้ืนที่บริการด้านการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่  2 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร  
เปลี่ยนเป็น สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีเขตพ้ืนที่บริการด้านการศึกษาครอบคลุม
พ้ืนที่จังหวัดนครพนม และให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตั้งอยู่ ที่อำเภอเมือง
นครพนม และเนื่องจากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 มี “KHON1G N2ATE1E2 Model” เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา พร้อมทั้งใช้เป็นรูปแบบขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 (จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร)  นั้น 

   เพ่ือให้ เครื่องมือที่ ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม มีความเชื่อมโยงกับประกาศข้างต้น และใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ  
ความมั่นใจให้แก่บุคลากรในกระบวนการของการบริหารและการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนกลยุทธให้มีความ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ส่งมอบคุณค่าที่ดีทั้งผลผลิตและบริการด้านการศึกษาให้แก่ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
การศึกษา   จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังรายนามบุคลากร ต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.  นายศักดา  ชัยภัย  ผอ.สพม.นครพนม  ประธานกรรมการ 

  2.  นายสันติรัฐ  ไชยโย  รอง ผอ.สพม.นครพนม          รองประธานกรรมการ 
3.  ประธานสหวิทยาเขตสงคราม ยาม อูน     กรรมการ 
4.  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์     กรรมการ 
5.  ประธานสหวิทยาเขตสายน้ำโขง     กรรมการ 
6.  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย     กรรมการ 
7.  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณู     กรรมการ 
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8.  ประธานสหวิทยาเขตนาแก วังยาง     กรรมการ 
9.  นายพาที  แสนศรี   รอง ผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการ 
10.นายรณยุทธ   แก้วฝ่าย รอง ผอ.โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  กรรมการ 
11.ว่าที่ร้อยโทวราวุธ  คำพระรัตนตรัย รอง ผอ.โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ 
12.นายกัมปนาท  คำประสังข์ รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 
13.นางกิรณา  เมืองโคตร รอง ผอ.โรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
14.นางอุไรวรรณ  เสนมิตร รอง ผอ.โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
15.นายกิติศักดิ์  โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 การจัดการศึกษา    กรรมการ 
16.นางจีระนันท์   เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
17.นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ      

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา- 
ทางไกลฯ    กรรมการ 

18.นายเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการ/ 
          เลขานุการ 

19.นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 กรรมการ/ 
            ชำนาญการพิเศษ                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
20.นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ/
                                             ผู้ชว่ยเลขานุการ 
21.นายอรรถพล  คณะพล  งานธุรการและบันทึกข้อมูล         กรรมการ/ 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ 
  ร่วมวิเคราะห์ พิจารณา สร้างเครื่องมือสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม     
 
    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 
                สั่ง ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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