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  สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นนทบุร ี

      สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเปาหมายความสำเร็จท่ี
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มาตรฐานและเปนสากล เพื่อเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสืบไป  
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สวนที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ท่ีมา   
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2562 วันท่ี 30 เมษายน 2562 ระบุใหหนวยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ            
เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยจำแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนา
ประเทศ ใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน แผนระดับท่ี 2 อาทิ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ นโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนแผนท่ีเปนการเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ               
และบริบทประเทศไทย เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และแผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทำข้ึนเพื่อสนับสนุน 
การดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว หรือจัดทำข้ึน
ตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังนี้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ไดมีการศึกษา วิเคราะห      
ความเช่ือมโยงสอดคลองระหวางแผนระดับท่ี 1 แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 เพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดยไดจัดทำรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคล่ือนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ผลลัพธเปนรูปธรรม รวมท้ัง สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
เขาสูระบบการติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and country Reform : eMENSCR)   
 

1.2 ท่ีต้ัง 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ต้ังอยูเลขท่ี 85 หมู 5 ถนนรัตนาธิเบศร 
ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 มีพื้นท่ีครอบคลุมจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย 6 
อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ อำเภอไทรนอย และ
อำเภอบางบัวทอง มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจำนวนท้ังส้ิน 18 โรงเรียน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงพื้นท่ีรับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด 
 

จ.ปทุมธานี 
จ.นครปฐม 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

กรุงเทพมหานคร 

อ.บางบวัทอง 

อ.ไทรนอ้ย 

อ.เมือง 

อ.ปากเกร็ด 

อ.บางใหญ่ 
อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี 
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1.3 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ   ติดตอกับอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดหลุมแกว                                     

     และอำเภอเมืองปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี 

 ทิศตะวันออก   ติดตอกับเขตดอนเมือง เขตหลักส่ี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ฝงพระนคร) 

 ทิศใต    ติดตอกับเขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝงธนบุรี) 

 ทิศตะวันตก   ติดตอกับอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

1.4 การติดตอสื่อสาร 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เนนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

บริหารจัดการศึกษา โดยมีเว็บไซตหลัก คือ www.spmnonthaburi.go.th สำหรับเบอรโทรศัพทและโทรสาร                

ท่ีใชในการติดตอ มีดังนี้ 

- หนาหองผูอำนวยการ         0 2149 3923 ตอ 101 

- กลุมอำนวยการ         0 2149 3923 ตอ 202 

- กลุมบริหารงานบุคคล        0 2149 3923 ตอ 303 

- กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     0 2149 3923 ตอ 302 

- กลุมกฎหมายและคดี        0 2149 3923 ตอ 305 

- กลุมนโยบายและแผน         0 2149 3923 ตอ 402 

- กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   0 2149 3923 ตอ 402 

- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา       0 2149 3923 ตอ 502 

- กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   0 2149 3923 ตอ 602 

- กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย       0 2149 3923 ตอ 702 - 704 

- หนวยตรวจสอบภายใน        0 2149 3923 ตอ 702 - 704 

- โทรสาร         0 2921 6600  
 
1.5 การแบงสวนราชการ 
 1.5.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จัดต้ังตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉนับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 34 (1) และมาตรา 37                             
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 การแบงสวนราชการภายใน                    
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2553                    
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2)                     
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                    
พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 รวมท้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดประกาศจัดต้ังสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี แบงสวนราชการตามโครงสรางอำนาจหนาท่ีตาม
แผนภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ 

 
 1.5.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี กำหนดใหมีสวนราชการการบริหารจัด
การศึกษา โดยแบงพื้นท่ีการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเปน สหวิทยาเขต ท้ังนี้ สหวิทยาเขตพัฒนา
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีจำนวน 3 สหวิทยาเขต ดังตอไปนี ้
 1) สหวิทยาเขตนนทบุรี 1 จำนวน 6 โรงเรียน ไดแก 1) ศรีบุณยานนท 2) นนทบุรีพิทยาคม                   
3) สตรีนนทบุรี 4) วัดเขมาภิรตาราม 5) รัตนาธิเบศร และ 6) บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี โดยมี  
นางจรุญ จารุสาร เปนประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 1 
 2) สหวิทยาเขตนนทบุรี 2 จำนวน 6 โรงเรียน ไดแก 1) ปากเกร็ด 2) นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
3) สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 4) เบญจมราชานุสรณ 5) เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี และ 6) โพธิ
นิมิตวิทยาคม โดยมี นายไพฑูรย จารุสาร เปนประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 2 
 3) สหวิทยาเขตนนทบุรี 3 จำนวน 6 โรงเรียน ไดแก 1) บางบัวทอง 2) เทพศิรินทร นนทบุรี 3) เตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 4) ไทรนอย 5) ราชวนิิต นนทบุรี และ 6) ราษฎรนิยม โดยมี นางธราภรณ 
พรหมคช เปนประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 3 
 การบริหารจัดการศึกษาของสหวิทยาเขต มีคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา ประกอบดวย 
ประธานสหวิทยาเขต เปนประธานกรรมการ ผูอำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขต รองผูอำนวยการโรงเรียน 
และครูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในสหวทิยาเขตเปนกรรมการพัฒนาดานตางๆ  
 
 
 



4 
 

 สหวิทยาเขต มีอำนาจหนาท่ีดังนี้ 

 1. จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตนนทบุรี ใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับ

หนวยงานตนสังกัด 

 2. ใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใชทรัพยากรบุคลากรรวมกัน                     

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนในสหวิทยาเขตนนทบุรี  

 3. จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนกัเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตนนทบุรี  

 4. ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมของสหวิทยาเขตนนทบุรี และรายงานตอประธาน                 

สหวิทยาเขตนนทบุรี  

 5. เสนอแนวทางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ งบประมาณ ดานบริหารบุคคล                

และดานบริหารท่ัวไปตอสหวิทยาเขตนนทบุรี  เพื่อใหการสนับสนุนและรวมดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

 6. สรางความรวมมือระหวางขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสหวิทยาเขต

นนทบุรี  โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียนเปนสำคัญ 

 7. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
โครงสรางการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา 

 
1.6 อำนาจหนาท่ี 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีอำนาจหนาท่ีตามขอ 6 แหงกฎกระทรวง                    
กำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการ ภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 มีอำนาจหนาท่ี
ดังตอไปนี ้
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน 
 2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมนิผลสถานศึกษาช้ันพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี

 

โรงเรียน (6) โรงเรียน (6) โรงเรียน (6) 

สหวิทยาเขตนนทบุรี 1 สหวิทยาเขตนนทบุรี 2 สหวิทยาเขตนนทบุรี 3 
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 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังบุคคล องคกรขุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบ
หลากหลายในเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน สงเสรมิ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริม การดำเนนิงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานดานการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคการหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนอำนาจหนาท่ีของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.7 ผูบริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 1. นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม         ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 2. นางศุภรินทร  พรมรินทร       รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
            นนทบุรี 
 
1.8 ผูอำนวยการกลุม/ผูอำนวยการหนวย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 1. นางเพลินทิพย  หินเทา        ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
 2. นางเพลินทิพย  หินเทา        ปฏิบัติหนาท่ี ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงิน 
            และสินทรัพย 
 3. นางสมพิศ  จาตุรันตานนท       ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 4. นางสมพิศ  จาตุรันตานนท             ปฏิบัติหนาท่ี ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษา 
 5. นางสมพิศ  จาตุรันตานนท             ปฏิบัติหนาท่ี ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี 
 6. นางนาฏธยาน  รอดสน        ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
            การจัดการศึกษา 
 7. นายปญกฤช  เดชากรพรรธน       ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 8. นางพันธธนนนัต  หุตะกมล       ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 9. นายพิพิธ  เรืองสมบัติ        นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
           ปฏิบัติหนาท่ี ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
           เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 10. -วาง-                ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
 
1.9 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรี 
  1. นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม         ประธานกรรมการ 
  2. นางจรุญ  จารุสาร        กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 
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  3. นางสาวนิตยา  เทพอรุณรัตน       กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 
  4. นางศุภรินทร  พรมรินทร       กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย 
  5. นายดิเรก  สายศิริวิทย        กรรมการผูทรงคุณวุฒดิานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  6. นายกิตติ กสิณธารา        กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล 
  7. นางธราภรณ  พรหมคช       กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา 
  8. ผศ.วาท่ีรอยเอก ธนู ทดแทนคุณ       กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  9. นางนาฏยาน  รอดสน        กรรมการและเลขานุการ 
 

1.10 ขอมูลพื้นฐาน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
  1.10.1 ขอมูลจำนวนโรงเรียน ขนาดโรงเรียน นกัเรยีน หองเรียน และครู ภาพรวมท้ังสังกัด 

รายการ รวมท้ังสิ้น 
1. จำนวนโรงเรียนในสังกัด 18 
2. ขนาดโรงเรยีน 4 ขนาด แบงเปน  
    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน นอยกวา 500 คน) 2 
    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 3 
    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 4 
    2.4 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (นักเรียน ต้ังแต 2,500 คน ขึ้นไป) 9 
3. จำนวนนักเรียน 39,650 
    3.1 จำนวนนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 21,774 
    3.2 จำนวนนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 17,876 
4. จำนวนหองเรียน 1,086 
5. จำนวนครู 1,830 
  
  1.10.2 ขอมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียนแยกระดับช้ัน จำนวนหองเรียน และจำนวนครู จำแนก
รายอำเภอ 

ท่ี อำเภอ 
จำนวน จำนวนนักเรียน 

หองเรียน คร ู
โรงเรียน ม.ตน ม.ปลาย รวม 

1 เมืองนนทบุร ี 7 8,711 7,359 16,070 456 743 
2 บางกรวย 2 2,345 1,643 3,988 106 183 
3 บางใหญ 1 1,215 740 1,955 54 79 
4 บางบัวทอง 1 1,320 987 2,307 64 101 
5 ไทรนอย 2 1,847 1,226 3,073 79 142 
6 ปากเกร็ด 5 6,336 5,921 12,257 327 582 

รวม สพม.นนทบุรี 18 21,774 17,876 39,650 1,086 1,830 
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  1.10.3 ขอมูลจำนวนนักเรียนแยกระดับช้ัน และเพศ จำแนกรายอำเภอ 

ท่ี อำเภอ 
จำนวนนักเรียน ม.ตน จำนวนนักเรียน ม.ปลาย 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 เมืองนนทบุร ี 3,989 4,722 8,711 2,933 4,426 7,359 
2 บางกรวย 1,190 1,155 2,345 753 890 1,643 
3 บางใหญ 653 562 1,215 354 386 740 
4 บางบัวทอง 663 657 1,320 409 578 987 
5 ไทรนอย 910 937 1,847 522 704 1,226 
6 ปากเกร็ด 3,229 3,107 6,336 2,655 3,266 5,921 

รวม สพม.นนทบุรี 10,634 11,140 21,774 7,626 10,250 17,876 
 

  1.10.4 ขอมูลจำนวนหองเรียนแยกระดับช้ัน จำนวนครูแยกเพศ จำแนกรายอำเภอ 

ท่ี อำเภอ 
จำนวนหองเรียน จำนวนคร ู

ม.ตน ม.ปลาย รวม ชาย หญิง รวม 
1 เมืองนนทบุร ี 241 215 456 227 516 743 
2 บางกรวย 62 44 106 53 130 183 
3 บางใหญ 32 22 54 31 48 79 
4 บางบัวทอง 36 28 64 18 83 101 
5 ไทรนอย 45 34 79 40 102 142 
6 ปากเกร็ด 167 160 327 166 416 582 

รวม สพม.นนทบุรี 583 503 1,086 535 1,295 1,830 
 

  1.10.5 ขอมูลจำนวนหองเรียนแยกเพศ จำนวนหองเรียน จำแนกรายระดับช้ันเรียน 

ช้ัน 
จำนวนนักเรียนแยกเพศ รายช้ันเรียน 

หอง 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาตอนตน 10,634 11,140 21,774 583 
ม.1 3,521 3,678 7,199 195 
ม.2 3,572 3,795 7,367 196 
ม.3 3,541 3,667 7,208 192 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,626 10,250 17,876 503 
ม.4 2,725 3,615 6,340 170 
ม.5 2,490 3,329 5,819 169 
ม.6 2,411 3,306 5,717 164 

รวม สพม.นนทบุรี 18,260 21,390 39,650 1,086 
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  1.10.6 ขอมูลขนาดโรงเรียน จำแนกตามเกณฑขนาดของ สนผ.สพฐ. และ ก.ค.ศ. 
ขนาดโรงเรียน 

เกณฑขนาดของ สนผ.สพฐ. เกณฑขนาดของ ก.ค.ศ. 
เล็ก (นักเรียน นอยกวา 500 คน) 2 เล็ก (นักเรียน นอยกวา 119 คน) - 
กลาง (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 3 กลาง (นักเรียน 120 - 719 คน) 2 
ใหญ (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 4 ใหญ (นักเรียน 720 - 1,679 คน) 4 
ใหญพิเศษ (นักเรียน ต้ังแต 2,500 คน ข้ึนไป) 9 ใหญพิเศษ (นักเรียน ต้ังแต 1,680 คน ข้ึนไป) 12 

รวม 18 รวม 18 
 

1.10.7 ขอมูลอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน และอัตราสวนนักเรียนตอครู จำแนกรายอำเภอ 

ท่ี อำเภอ อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน อัตราสวนนักเรียนตอครู 
ม.ตน ม.ปลาย รวม 

1 เมืองนนทบุร ี 36.15 34.23 35.24 21.63 
2 บางกรวย 37.82 37.34 37.62 21.79 
3 บางใหญ 37.97 33.64 36.20 24.75 
4 บางบัวทอง 36.67 35.25 36.05 22.84 
5 ไทรนอย 41.04 36.06 38.90 21.64 
6 ปากเกร็ด 37.94 37.01 37.48 21.06 

รวม สพม.นนทบุรี 37.35 35.54 36.51 21.67 
 

  1.10.8 ขอมูลจำนวนนักเรียน หองเรียน ขนาดโรงเรียน และจำนวนครู จำแนกรายโรงเรียน 

ท่ี โรงเรียน นักเรียน หองเรียน ขนาดโรงเรียน คร ู
สนผ. ก.ค.ศ. 

1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 3,670 95 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 169 
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 3,405 82 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 157 
3 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 3,226 80 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 155 
4 ปากเกร็ด 3,210 84 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 150 
5 วัดเขมาภิรตาราม 3,198 93 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 141 
6 เทพศิรินทร นนทบุร ี 3,093 76 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 150 
7 สตรีนนทบุร ี 2,662 79 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 128 
8 ไทรนอย 2,587 62 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 113 
9 เบญจมราชานุสรณ 2,505 66 ใหญพิเศษ ใหญพิเศษ 111 
10 บางบัวทอง 2,307 64 ใหญ ใหญพิเศษ 101 
11 ศรีบุณยานนท 2,280 63 ใหญ ใหญพิเศษ 101 
12 ราชวินิต นนทบุร ี 1,955 54 ใหญ ใหญพิเศษ 79 
13 รัตนาธิเบศร 1,615 52 ใหญ ใหญ 82 
14 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลานนทบุรี 1,080 33 กลาง ใหญ 55 
15 โพธินิมิตวิทยาคม 1,071 35 กลาง ใหญ 53 
16 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 895 30 กลาง ใหญ 33 
17 ราษฎรนิยม 486 17 เล็ก กลาง 29 
18 นนทบุรีพิทยาคม 405 21 เล็ก กลาง 23 
 รวม จ.นนทบุรี 39,650 1,086   1,830 
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1.11 ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
  1.11.1 ภาพรวมรางวัลและผลการประเมินระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในปท่ีผานมา 
ท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน 
1 การประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพผลสำเร็จ

เปนท่ีประจักษเพื่อรับรางวัลผูทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

ชนะเลิศเหรียญทอง  
สพม.ยอดเยี่ยมดานวิชาการ 

2 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการท่ีเปนแบบอยางไดในโครงการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ชนะเลิศ  
นวัตกรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3 รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก ประเภทสำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

ชนะเลิศ อันดับท่ี 1 สพม. 
เกียรติบัตรยอดเยี่ยม 

4 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

อันดับท่ี 4 ของ สพม. 

5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน (ITA Online) 

ระดับ AA (99.16) 
อันดับท่ี 7 ของ สพม. 

6 ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ สพท. (KRS) 

ระดับคุณภาพ (92.08) 

7 ผลการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ภาพรวมมาตรฐานท่ี 3) 

ระดับดีมาก 
 

8 ผลการประเมินการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (eMES) 

ระดับดีเยี่ยม (4.83) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง ภาพรวมรางวัลและผลการประเมินระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในปท่ีผานมา 
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 1.11.2 การยกระดับและฟนฟูการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Learning Loss) 
  สำนักเขตการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปจจุบัน ท่ีตองเผชิญกับสถานการณของโรคโควิด-19 ทำใหนักเรียนจำนวนมากพบกับภาวะถดถอย
ทางการเรยีนรู (Learning Loss) จึงจำเปนตองเรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning 
Loss) ใหกับผูเรียนทุกระดับ ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน ดวยกระบวนการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) ของสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จึงมุงเนนการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของครูผูสอน โดยนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ GROUPS Model บนฐานการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) รวมกันวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู วิเคราะหภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss) 
ของผูเรียน คัดกรองผูเรียน แลวดำเนินการกำหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรู การออกแบบและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนในลักษณะแบบเชิงรกุ (Active Learning) ท่ีใหความสำคัญกับสมรรถนะของ
ผูเรียน โดยใชเทคนิคท่ีหลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรยีนไดเรียนรูและเติมเต็มดวยตนเองนอกหองเรียน ดวย
การทำกิจกรรมในรูปแบบท่ีสนุกสนาน กระตุนการเรียนรูของผูเรียน ใหผูเรียนสามารถนำความรูไปประยุกตใช
ได และสรางองคความรูดวยตนเอง สอดคลองกับแนวทาง “3 : 3 : 4” นั่นคือ 3 กลุมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ไดแก กลุมทักษะพื้นฐาน กลุมทักษะดานการจัดการปญหา และกลุมทักษะดานคุณลักษณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองสรางคุณลักษณะท่ีจะปลูกฝงใหนักเรียนสามารถเผชิญสถานการณท่ีกำลังผันผวนในอนาคตได รวมถึง 3 
ตัวช้ีวัดของ สพฐ. ไดแก 1.องคความรู 2.ทักษะอาชีพ 3.ทักษะชีวิต และนอมนำพระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 
10 ท้ัง 4 ดาน มาเปนหลักคิดสำคัญในการพัฒนา ไดแก 1.มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตท่ี
มั่นคง-มีคุณธรรม 3.มีงานทำ-มีอาชีพ 4.เปนพลเมืองท่ีดี นอกจากนี้ ยังรวมกับครูผูสอนในสังกัด กำหนด
แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู นำไปสูการพัฒนาการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  
  ผลจากการดำเนินการนิเทศ โดยนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ GROUPS Model บนฐานการสราง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สงผลใหสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับ
และฟนฟูการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Learning Loss) ในทุก
กลุมสาระการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 ผูเรียนมีสมรรถนะกลุมสาระการเรียนรูสูงข้ึน มีทักษะพืน้ฐานในการ
เรียนรู ลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู ท้ังนี้ ยังรวมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2566 ผานกระบวนการนิเทศติดตามอยางเปนระบบ พัฒนานวัตกรรม โดยใชผูเรียนเปน
ฐาน และจัดใหมีการเปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู และนำเสนอผลงาน สูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพแสดง ตัวอยางนวัตกรรมการยกระดับและฟนฟูการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของ 
       โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Learning Loss) ของสถานศึกษาในสังกัด 
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 1.11.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 

ช้ัน กลุมสาระการเรียนรู 
ผลการประเมิน 

ระดับประเทศ ระดับสังกัด 
(สพฐ.) 

ระดับเขตพื้นท่ี  
(สพม.นนทบุรี) 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาษาไทย 51.19 52.13 59.83 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 41.23 
คณิตศาสตร 24.47 24.75 29.62 
วิทยาศาสตร 31.45 31.67 34.98 

เฉลี่ย 4 วิชา 34.56 34.85 41.42 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาษาไทย 46.40 47.74 52.47 

ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 35.05 
คณิตศาสตร 21.28 21.83 28.51 
วิทยาศาสตร 28.65 29.04 32.35 
สังคมศึกษาฯ 36.87 37.45 39.54 

เฉลี่ย 5 วิชา 31.57 32.18 37.20 
 
 1.11.4 คะแนนเฉล่ียผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560-2564 

ระดับ 
ปการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ระดับประเทศ 34.33 37.50 36.30 36.03 34.56 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 34.48 37.71 36.52 36.35 34.85 

ระดับ สพม.นนทบุรี 37.57 40.96 39.25 41.65 41.42 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับประเทศ 33.23 35.02 32.34 33.78 31.57 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 33.41 35.31 32.62 34.12 32.18 

ระดับ สพม.นนทบุรี 36.74 39.37 36.05 37.19 37.20 

 
  1.11.5 ผลการดำเนินการดานโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาจนจบหลักสูตร ประจำ              
ปการศึกษา 2561 - 2564 
   1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 
นักเรยีน
จบช้ัน  
ม.3 

การศึกษาตอ รวมศึกษาตอ รวมไมศึกษาตอ 
ศึกษาตอ
เทียบเทา 

ตอสามัญ ตอสาย
อาชีพ 

รวม % รวม % 

2561 6,441 956 5,260 215 6,431 99.84 10 0.16 

2562 7,107 765 5,877 441 7,083 99.66 24 0.34 

2563 6,821 1,179 5,412 214 6,805 99.77 16 0.23 

2564 7,148 710 6,068 364 7,142 99.92 6 0.08 
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  2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ปการศึกษา นักเรียนจบช้ัน ม.6 
ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 

รวม % รวม % 
2561 4,979 4,973 99.88 6 0.12 

2562 4,880 4,862 99.63 18 0.37 

2563 5,059 5,027 99.37 32 0.63 

2564 5,264 5,246 99.66 18 0.34 

 
   3) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 

ปการศึกษา จํานวนนักเรียนท้ังหมด ออกกลางคัน รอยละ 

2561 36,595 23 0.06 

2562 37,016 0 0 

2563 37,791 0 0 

2564 39,122 0 0 

 
 1.11.6 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวดัความสำเร็จ (KPI) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

KPI ตัวชี้วัด สพม.นนทบุรี 
 คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
กลุม

รบัผดิชอบ 

กลยุทธที ่1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน ในการสรางภูมคิุมกัน
พรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม ทุกรูปแบบ  

100 100 สงเสริมฯ 

2 รอยละของคร ูบคุลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการ
ภยัพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรค
อุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) (รวมการสอนออนไลน) 

100 100 สงเสริมฯ 
และ 
นิเทศฯ 

3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภยัพิบัติ ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal)  

100 100 สงเสริมฯ 

4 รอยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจเรือ่งการจัดระบบ
ความปลอดภัยตาง ๆ สามารถนำความรู ไปถายทอดสูโรงเรียนได  

100 100 สงเสริมฯ 

5 รอยละของสถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในระดับดีถึงดีมาก 100 100 สงเสรมิฯ 

กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

6 จำนวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ ทางการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพหรอืบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเปน            

4,178 4,178 สงเสริมฯ 

7 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 47 แผนฯ 
8 จำนวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัด และ

ความสามารถ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 
(นร.ในหองเรียนพิเศษ สสวท. สอวน.)   

216 216 สงเสรมิฯ 

กลยุทธที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

9 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับดีข้ึนไป  100 100 สงเสริมฯ 
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KPI ตัวชี้วัด สพม.นนทบุรี 
คา 

เปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
กลุม

รบัผดิชอบ 
10 รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะผูเรียนท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 
100 100 นิเทศฯ 

11 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
(ใชคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของ O-NET ม.3 ภาษาไทย อังกฤษ คณิต วิทย 
(สวน ม.6 ภาษาไทย อังกฤษ คณิต วิทย และสังคม)  

ม.3=40 
ม.6=40 

 

ม.3=41.4 
ม.6=37.2 

 

นิเทศฯ 

12 รอยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑท่ีกำหนด 

90 93 พัฒนา 

13 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการเตรียม
ความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

100 100 นิเทศฯ 

14 รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา 
(โรงเรียนท่ีจัดการสอนตามโครงการ/หลักสูตรหองเรียนพิเศษดาน 
(1)ภาษาตางประเทศ EP MEP IP จีน (2)คณิตศาสตร (3)วิทยาศาสตร สสวท. 
(4)เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส (5)ศิลปะมิติสัมพันธ (6)การไดยิน  
(7)การเคลื่อนไหวกลามเน้ือ (8)ดานสังคมอารมณ) มี 11 จาก 18 ร.ร. 

50 61 สงเสริมฯ 

15 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา พหุปญญารายบุคคล  100 100 นิเทศฯ 
16 รอยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรดานการสื่อสารภาษาท่ีสาม 100 100 นิเทศฯ 
17 รอยละของกลุมผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการเรียนรู วิชาการ และวิชาชีพ 
100 100 พัฒนาครู 

กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

18 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล (มี
ครบถวนท้ัง 4 ดาน ไดแก บริหารงานท่ัวไป แผนงานงบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และวิชาการ) 

100 100 ICT 

19 รอยละของหนวยงานในสังกัด สพฐ. ท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA (คะแนน
ประเมิน ITA ของเขตพ้ืนท่ี และสถานศึกษาในสังกดั รอยละ 80 ข้ึนไป) 

95 99.16 นิเทศฯ 

20 รอยละของโครงการของหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามคาเปาหมายยุทธศาสตรชาติ (นับจำนวน
โครงการตามแผน สพฐ.ป 65 ท่ีนำเขาและบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรใน
ระบบ eMENSCR)  

50 100 แผนฯ 

21 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีอินเทอรเน็ตความเรว็สูง 100 100 ICT 
22 รอยละของสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดี 

ข้ึนไป 
100 100 นิเทศฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

1.12 สรุปประเด็นสำคัญท่ีพบจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
  สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีไดดังนี้ 

จุดแข็ง จุดออน 
1. มีการวางโครงสราง การมอบหมายงาน การวาง
นโยบายมีทิศทางการทำงานท่ีชัดเจน ทำใหการ
ทำงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
2. เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ส่ือสาร
นโยบายไดอยางรวดเร็ว  
3. มีเครือขายสหวิทยาเขตท่ีเขมแข็ง บริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 
5. โรงเรียนในสังกัดเขมแข็ง ผลผลิตและบริการอยู
ในระดับดี มีผลรางวัลและสรางช่ือเสียงใหหนวยงาน 
6. บุคลากรมีความรูความสามารถ พัฒนา
ความสามารถอยางตอเนื่อง ไดรางวลัเชิงประจักษ 
7. มีแผนการใชจายงบประมาณท่ีชัดเจน โปรงใส 
เบิกจายตามแผน 
8. วัฒนธรรมการทำงานเปนทีม ใสใจบริการ 
รับผิดชอบ มุงผลสัมฤทธิ์ 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก บางสวนมีทรัพยากรทาง
การศึกษาไมเพียงพอ  
2. ครูมีภาระงานมาก ไมสามารถสอนไดอยางเต็มท่ี  
3. ครสูวนหนึ่ง สอนไมตรงกับสาชาวิชาเอก 
4. งบประมาณไมเพียงพอ 
5. อัตรากำลังไมเพียงพอ 
6. ภาระงาน/ปริมาณงานมากเกินไป 
7. การส่ังการสวนกลางขาดความชัดเจน มีความซ้ำซอน 

 
โอกาส อุปสรรค 

 1. สถานการณโควิด กระตุนการใชส่ือเทคโนโลยีของ
ครูและนักเรียน 
2. ภาคประชาชน และทองถ่ิน ตระหนักใน
ความสำคัญและยินดีรวมสนับสนุน 
3. ความรูออนไลนโดยภาคเอกชนมีจำนวนมาก 
ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเขาถึงส่ือ 
ความรูทันสมัยไดงาย 
4. ชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก ปจจัยพื้นฐาน
เอือ้ตอการพัฒนาการศึกษา 
5. ความตองการยกระดับคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอก กระตุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
6. จังหวัดนนทบุรมีีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สงเสริม
การจัดการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับ 

1. นโยบายเปล่ียนแปลงบอย  
2. หนวยงานภายนอกเพิ่มภาระงานครูจำนวนมาก 
3. ผูปกครองมีรายไดลดลง ไมสามารถหาอุปกรณ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
4. งบประมาณถูกปรับลดอยางตอเนื่อง 
5. ประชากรลดลง ทำใหจำนวนนักเรียนลดลงดวย  
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สวนที่ 2 
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ไดนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา 4 
ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในหลวงรัชกาลท่ี 
10  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-
2579  นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป 
(พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2565  มาเปนทิศทางการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยไดกำหนดเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10  
         การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่งคงในสถาบันกษัตริย มีความเอื้ออาทรตอครอบครัว
และชุมชนของตน  2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงมีคุณธรรม รูจักแยกแยะส่ิงท่ีผิดชอบช่ัวดี ปฏิบัติแตสงท่ีชอบส่ิงท่ี       
ดีงาม ปฏิเสธส่ิงท่ีผิดส่ิงท่ีช่ัว ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง  3) มีงานทำมีอาชีพ การเล้ียงดูลูกหลานใน
ครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชน รักงานสูงาน ทำจนงานสำเร็จ               
การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทำงานเปนและมีงานทำในท่ีสุด 
ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว และ 4) เปนพลเมอืงท่ีดี 
การเปนพลเมืองดีเปนหนาท่ีของทุกคน ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมี
โอกาสทำหนาท่ีเปนพลเมืองดี การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะทำเพื่อบานเมืองไดก็ตองทำ” เชนงาน
อาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทำดวยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร  
 
2.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีการประกาศใชต้ังแตวันท่ี 6 
เมษายน 2560 ซึ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา มีบทบัญญัติไวใน มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 
   รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคท่ีหนึ่ง 
เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย 
    รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมท้ัง
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษา
ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ใหเปนไป
ตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย 
   การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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   ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน 
 
3.ความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) แหงสหประชาชาติ  
  เพื่อใหการพัฒนาของประเทศตาง ๆ ไปสูเปาหมายเดียวกัน สหประชาชาติจึงไดประกาศเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ต้ังแตป พ.ศ. 2558 ซึ่งเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเกี่ยวของกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรงจะเปนเปาหมายท่ี 4 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals - SDGs  
  เปาหมายท่ี 4 (Goal) สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุม และเทาเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต  
  เปาหมายยอย (Target)  
  เปาหมายยอยท่ี 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญงิทุกคนสำเร็จการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการเรียน ท่ีมี
ประสิทธิผล ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยท่ี 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความพรอม 
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยท่ี 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผูใหญท่ีมีทักษะท่ีเกี่ยวของ รวมถึงทักษะ ทางดานเทคนิค
และอาชีพสำหรับการจางงาน การมีงานท่ีมีคุณคา และการเปนผูประกอบการ ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยท่ี 4.5 ขจัดความเหล่ีอมล้ำทางเพศในการศึกษาและสรางหลักประกันวา กลุมท่ี
เปราะบางซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพืน้เมือง และเด็กเขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม 
ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยท่ี 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญท้ังชายและหญิงในสัดสวนสูง 
สามารถอานออกเขียนไดและคำนวณได ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยท่ี 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะท่ีจำเปน สำหรับสงเสริม
การพัฒนาอยางยัง่ยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยัง่ยืนและการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุขและการไมใชความรุนแรง การเปนพลเมือง
ของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการท่ีวัฒนธรรมมีสวนรวม ใหเกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ภายในป พ.ศ. 2573  
  เปาหมายยอยท่ี 4.A สรางและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณการศึกษาท่ี
ออนไหวตอเด็ก ผูพกิาร และเพศภาวะ และจัดใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  
  เปาหมายยอยท่ี 4.C เพิ่มจำนวนครูท่ีมีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผานทางความรวมมือ ระหวาง
ประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด และรัฐกำลัง
พัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป พ.ศ. 2573 
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4.ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดวเิคราะหความสอดคลองของแผนในระดับตาง ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ในการแบงแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยนื ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู
เปาหมายดังกลาว 
  แผนระดับท่ี 2 หมายถึง แผนซึ่งเปนแนวทางการขับเคล่ือนประเทศในมติิตางๆ เพื่อบรรลุตาม
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ซึ่งประกอบไปดวย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ เพื่อถายทอดไปสูแนวทางในการ
ปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 
  แผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทำข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพื่อถายทอดเปาหมายและประเด็น           
การพัฒนาของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ไปสูการปฏิบัติ หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวาง
ประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติการดาน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการ
ประจำป ซึ่งวิเคราะหความสอดคลองของแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดังนี้ 
 
  4.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
    4.1.1 ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก) 
       เปาหมาย 
       - คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      - สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
        ประเด็นยุทธศาสตร 
   1) การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 
       2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
        3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
        4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
    การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
    สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทในการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนีย้ังพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลายท้ังใน
ระดับตาง ๆ ต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียน
พิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและ
เสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาง ๆ ในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
    4.1.2 ยุทธศาสตรชาติท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
       เปาหมาย 
        -สรางความเปนธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 
       ประเด็นยุทธศาสตร 
        -การลดความเหล่ือมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
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   การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาดวย
การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในรายการพื้นฐาน 5 
รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนงัสือเรยีน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรยีน 
และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งการสนับสนุนคาใชจายดังกลาวเปนการสรางความเปนธรรมในการ
เขาถึงบริการการศึกษา สำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาสท่ัวประเทศ รวมท้ังการสรางโอกาสและลด
ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรยีนพืน้ท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ
แกง และโรงเรียนในพืน้ท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริใหไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพและการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการสงเสริม
การจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพื่อสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
    4.1.3 ยุทธศาสตรชาติท่ี 1 ดานความม่ันคง (รอง) 
      เปาหมาย 
   เปาหมาย 2.2. บานเมอืงมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
       ประเด็นยุทธศาสตร 
   ประเด็น 4.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 
   การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพื้นท่ีดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรมอาชีพใหเกิด
ความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซึ่งกันและกัน อยูรวมกนัอยางสันติสุขมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงบุคลากรทางการศึกษามี 
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษาเพื่อสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซึ่งจะ
สงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวตอไป 
    4.1.4 ยุทธศาสตรชาติท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
      เปาหมาย 
    เปาหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   เปาหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       ประเด็นยุทธศาสตร 
   ประเด็น 4.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ 
และใหบรกิารอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
   ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ 
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
   ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผน
ในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช
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ในการปฏิบัติงานมีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับ
นักเรียนพฒันาผูนำเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลซื่อสัตย
สุจริตและปองกนัการทุจริตทุกรปูแบบ 
 
  4.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ) 
    4.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
      1. ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู (หลัก) 
   (1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
   เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะท่ีจำเปน 
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแกปญหาปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล 
เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเปาหมาย 120001) 
   เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 
ความสามารถของพหุปญญาดีข้ึน (รหัสเปาหมาย 120002) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการให
บรรลุเปาหมายรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุก
ระดับและทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคล่ือนการพัฒนา 
การศึกษาท่ียั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึง
แนวโนมของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนา ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมใน 
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหเปน
โรงเรียนคุณภาพ 
   (1.2) แผนยอยของแผนแมบท 
   แผนยอยท่ี 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21 
   2. เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม  
   3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   4. พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
   5. สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวชิาการระดับนานาชาติ 
   เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู 
และทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน (รหัส
เปาหมาย120101) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการให
บรรลุเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุก
ระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงพรอมท้ังมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศการขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึง
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แนวโนมของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศและพฒันาและเสริมสรางศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ เพื่อ
สรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรยีนรูท่ีมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดานโครงสราง
พื้นฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และวัสดุอุปกรณดานจัดการศึกษา ท้ังบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม 
และดานการมีสวนรวมของเอกชนบาน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปน
ท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนโรงเรยีนเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 
   แผนยอยท่ี 3.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา 
   2. สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสำหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ 
   เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปญญาเพื่อประโยชนในการพฒันาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน (รหัสเปาหมาย 
120201) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานขอมูลระบบ
อเิล็กทรอนิกส ระบบการสำรวจแววนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญญา แบบสอบถามความ
คิดเห็นผูบริหาร คร ูศึกษานิเทศก นักเรียนและพอ แม ผูปกครองนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษการวิจัย และ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูผูมีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญญา ติดตามเชิงลึกพรอมท้ังใหคำปรึกษา 
แนะนำ และเปนพี่เล้ียง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุก
ระดับและทุกกลุม ท้ัง ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับศักยภาพ พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู
มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตร ีและกฬีา การพัฒนาผู
มีความสามารถพิเศษผานศูนยโอลิมปกวิชาการ 
      2. ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (รอง) 
   (2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
   คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย สติปญญา 
และคุณธรรม จรยิธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(รหัสเปาหมาย 110001) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทในการจัดและ
สงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหผูเรียนต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (2.2) แผนยอยของแผนแมบท 
   แผนยอยท่ี 3.2 การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการต้ังครรภจนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 3 จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ท่ีดีท่ีสมวัยทุกดานโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ท่ีเนนการพัฒนาทักษะสำคัญดานตาง ๆ 
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   เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมคุีณภาพมีการพฒันาการสมวัย สามารถเขาถึงบรกิาร
ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน(รหัสเปาหมาย 110201) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการ ให
บรรลุเปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพื้นท่ีรวมถึง 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ และการดำเนนิโครงการบานนกัวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
   แผนยอยท่ี 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. จัดใหมีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิด
วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรคการทำงานรวมกบัผูอื่น 
   2. จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ี
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเนนเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางของการเรียนรู
เนนใหเกิดองคความรูไดดวยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผูเรยีน โดยผานการออกแบบการเรียนรูท่ี
มีครูคอยเปนผูสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหแกผูเรียน เพื่อใหการเรียนรูสามารถ ตอบสนองความ
ตองการไดกับเด็กทุกกลุม 
   3. จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเช่ือมตอ
กับโลกการทำงาน 
   4. จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปน
นักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทำงานภายใตสังคมท่ี
เปนพหุวัฒนธรรม 
17   5. จัดใหมีกลไกสงเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมตอกันระหวาง 
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน/วัยรุน 
   เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจัก
คิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา 
ปรับตัวส่ือสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน (รหัสเปาหมาย 110301) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการให
บรรลุเปาหมายรวมถึงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต และมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาส่ือการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การจางครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริม
นิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคล่ือน
งานแนะแนว ในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการศึกษาตอและ
การมีงานทำ การขับเคล่ือนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นท่ีการศึกษา การขับเคล่ือนการดูแลชวยเหลือ
และคุมครองเด็กนักเรียน การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
      3. ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
   (3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
   เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน (รหัส
เปาหมาย 170001) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระบบใหความชวยเหลือ
ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
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(3.2) แผนยอยของแผนแมบท 
แผนยอยท่ี 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไก 

ในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ เพื่อใหสามารถใหความชวยเหลือ
กับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและครอบคลุมครบกลุม อาทิ ท้ังเด็ก สตร ีผูสูงอายุผูมีความบกพรองทาง
รางกายเหยื่อของความรุนแรงตาง ๆ และการคามนุษย แรงงานในภาคการผลิตท่ีมีความเส่ียง ผูติดเช้ือ และ
บุคคลท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ 

2. สงเสริมและจัดหาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก- 
เยาวชน สตร ีผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหเขาถึงบรกิารของรัฐและโอกาสทางสังคมได
อยางเทาเทียม และสงเสริมความมั่นคงดานท่ีอยูอาศัย 

3. ระดมพลังความรวมมือสรางโอกาสและการมีสวนรวมของชุมชน โดยการสงเสริมการจัด 
สวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง สงเสริมใหครอบครัวและชุมชนเปนสถาบันพื้นฐานในการจัดระบบ 
การคุมครองทางสังคมแกสมาชิกของตน โดยมีภาคีตาง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพรอมของแตละภาคี 
โดยภาครัฐสงเสริมเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน สนับสนุนการรวมกลุมองคกรชุมชน 
และเช่ือมโยงเปนเครือขาย รวมท้ังมีการใชกลไกท่ีมีอยูแลวในการเปนทุนทางสังคมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอการคุมครองกลุมเปาหมายในสังคม 

4. สนับสนุนใหมีการพัฒนาและนำใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด 
สวัสดิการและสรางหลักประกันทางสังคมของทุกภาคสวน อาทิ การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางสวัสดิการ
สังคมท่ีเช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูลตาง ๆ และสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางภาคีพัฒนาตาง ๆ 
โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำไปสูการคุมครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม 

เปาหมายของแผนยอย 
มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

ไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน (รหัสเปาหมาย 170201) 
การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนคาใชจายในการ 

จัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ 
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา 
สงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม สงเสริมใหเกิดการพัฒนานกัเรียนในพืน้ท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพื้นท่ีสูง 
ในถ่ินทุรกนัดาร โรงเรียนพืน้ท่ีเกาะแกง และโรงเรยีนในพื้นท่ีขางเคียงโครงการพฒันาดอยตุง อันเนือ่งมาจาก 
พระราชดำริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยี 
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

    4. ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง (รอง) 
(4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน (รหัสเปาหาย 010001) 
การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริมการจัดการศึกษา  

ใหเกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไขปญหา
ชวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม 
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(4.2) แผนยอยของแผนแมบท 
แผนยอยท่ี 3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

   แนวทางการพัฒนา 
   1. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติดต้ังแตตนน้ำ-
กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินการอยางเปนระบบ 
   2. ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   เปาหมายของแผนยอย 
   1) ปญหาความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหาร (รหัส
เปาหมาย 010201) 
   2) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น และพัฒนาประเทศ (รหัสเปาหมาย 010202)19 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษาและแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัด
การศึกษาพื้นท่ีดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรัก
สามัคคีมีความเขาใจซึ่งกันและกัน อยูรวมกนัอยางสันติสุข มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหมพัฒนากระบวนการระบบ
ติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรบัสนับสนุนการคืน
เด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมี
ความมั่นคงตอไป 
      5. ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
   (5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
   เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเปน 
คนไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเปนท่ี
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน (รหัสเปาหมาย 100001) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริมใหนักเรียน ครู 
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา 
แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทำความดี สรางเครือขาย
ชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 
   (5.2) แผนยอยของแผนแมบท 
   แผนยอยท่ี 3.1 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองท่ีดี 
   แนวทางการพัฒนา 
   แนวทางท่ี 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรมและดานส่ิงแวดลอม ใน
การจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดำร ิและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญา
ทองถ่ิน รวมท้ังการตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหรองรับการ
เปล่ียนแปลงท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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   เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีข้ึน (รหัสเปาหมาย 100101) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการสงเสริมให
นักเรียนคร ูผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทำความดี 
อีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทำงานดาน
คุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 
      6. ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
   (6.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
   เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเปาหมาย 210001) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริมการจัดการเรียนรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
   (6.2) แผนยอยของแผนแมบท 
   แผนแมบทยอยท่ี 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝงและหลอ
หลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” 
   2. สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต เปนภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน 
   เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต (รหัสเปาหมาย 
210101) 
   การบรรลุเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม
เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผูนำเยาวชนตอตานการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบรหิารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตยสุจริตและปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
    4.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
      หมุดหมายการพัฒนา 
      1. หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหง
อนาคต (หลัก) 
    เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะท่ีจำเปน 
สำหรับโลกยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีภูมิคุมกันตอการ
เปล่ียนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 88 เมื่อส้ินสุดแผน 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะ 

นักเรียนมาตรฐานสากลไมถึงระดับพืน้ฐานของท้ัง 3 วิชาในแตละกลุมโรงเรียนลดลงรอยละ 8 เมื่อส้ินสุดแผน 
   ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 3 เมื่อส้ินสุดแผน 
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   กลยุทธการพัฒนา 
   กลยุทธท่ี 1 คนไทยทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติ 
   กลยุทธยอยท่ี 1.1 พัฒนาเด็กชวงต้ังครรภถึงปฐมวัยใหมีพัฒนาการรอบดานมีอุปนิสัยท่ีดี โดย 
   1) การเตรียมความพรอมพอแมผูปกครองและสรางกลไกประสาน 
ความรวมมือ เพื่อดูแลหญิงต้ังครรภใหไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ และดูแลเด็กใหมีพัฒนาการสมวัย ต้ังแตอยู 
ในครรภ – 6 ป 
   2) การพัฒนาครูและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหมีความรูและทักษะการดูแลท่ีเพียงพอ มีจิตวิทยา
การพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทำงานรวมกับพอแมผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการดานการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรูแกเด็ก ควบคูกับการ
พัฒนาการดานรางกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดีอยางรอบดานกอนเขาสู
วัยเรียน 
   3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ
สำหรับการดำเนินงาน เพื่อใหเปนกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นท่ีท่ีมีคุณภาพ 
   4) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูและการดูแลปกปองเด็กปฐมวัย ใหมี
พัฒนาการท่ีดีรอบดาน สติปญญาสมวัย โดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพื่อการสงตอไปยังสถานศึกษา
และการพัฒนาท่ีตอเนื่อง 
   กลยุทธยอยท่ี 1.2 พัฒนาผูอยูในชวงวัยการศึกษาระดับพื้นฐานใหมีความตระหนักรูในตนเอง
มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะท่ีจำเปนตอการเรียนรู การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย 
   1) การพัฒนาการจัดการเรียนรูแนวใหม และขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนสามารถ
จัดการตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถรวมพลังทำงานเปนทีม มีการคิดข้ันสูงดวยการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก และขับเคล่ือนสูการปฏิบัติโดยนำรองกับสถานศึกษาท่ีมีความพรอมและมีมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี
สนับสนุนความรูและความเช่ียวชาญในดานตาง ๆ 
   2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูรวมกับกลุม
อาชีพผูประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพือ่ใหผูเรียนมีสมรรถนะตามความตองการของ
ตลาดงานมีงานทำและมีรายไดตามสมรรถนะ และเปนผูประกอบการใหมได 
   3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครท้ัูงในดานปริมาณและคุณภาพโดยวางแผนจำนวน
ความตองการครูในแตละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูท่ีมีการเตรียมความพรอมดานวิชาการและดาน
ทักษะการจัดการเรียนรู การใชเทคโนโลย ีนวัตกรรมผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ พัฒนาระบบการคัดกรอง
ท่ีสะทอนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผูสอน” เปน “โคช”ท่ีอำนวยการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง และมุงสูการยกระดับครูสูวิชาชีพช้ันสูง22 
   4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผูเรียนใหมีความหลากหลายตามสภาพจรงิตลอดจนมี
การประเมนิการเรียนรูเพื่อปรับปรงุและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล ท่ี
เช่ือมโยงสูการทำงานในอนาคต 
   5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู โดย (1) การแกไขภาวการณถดถอยของความรูในวัย
เรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนบัสนุนท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ
ผสมผสานและการเรียนรูท่ีบานในสถานการณฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาครูและผูประกอบอาชีพแนะแนวใหสามารถรวมวางแผนเสนทางก ารเรียนรูการประกอบอาชีพ และการ
ดำเนินชีวิตของผูเรียนไดตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและสรางสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรู
อยางปลอดภัยท้ังในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับการ
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เรียนรู สรางความรู ความเขาใจแกคร ูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนถึงแนวทางการอยูรวมกันในสังคม
อยางสงบสุขบนหลักของการเคารพความหลากหลายท้ังทางความคิดมุมมองของคนระหวางรุน และอัตลักษณ
สวนบุคคล เพื่อการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศรวมกันการสงเสริมการเรียนรูวิชาชีวิตในโรงเรียน ให
หลีกเล่ียงยาเสพติด การพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุมครองสวัสดิภาพของผูเรยีน โดยเฉพาะจากการถูก
กระทำโดยวิธีรุนแรงท้ังทางกาย ทางวาจา และการกล่ันแกลงในรูปแบบตาง ๆ (4) การปรับปรุงระบบการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ และอยูบนหลัก
ความเสมอภาคและเปนธรรม รวมถึงการพฒันาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลใหมีความครอบคลุม
ในทุกพื้นท่ี (5) การกระจายอำนาจไปสูสถานศึกษาและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเอื้อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการ
บริหาร ดานการจัดการศึกษาดานวชิาการ ดานงบประมาณ และดานบุคลากร รวมท้ังขับเคล่ือนการสราง
นวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพื้นท่ี ตลอดจนสงเสริมบทบาทของภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู และการรวมลงทุนเพื่อการศึกษา (6) การ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปญญาอยางเปนระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาตอ ฝก
ประสบการณทำงานวิจัยในองคกรช้ันนำตลอดจนสงเสริมการทำงานท่ีใชความสามารถพิเศษอยางเต็มศักยภาพ 
(7) ผูมีความตองการพิเศษไดรับโอกาสและเขาถึงการศึกษาและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยสถานศึกษาจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุมใหเปนทางเลือกแกผูเรียนเพื่อยุติการออกกลางคัน และพัฒนา
กลไกสนับสนุน รวมถึงการปรับกฎระเบียบใหเอื้อตอภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคการท่ีไมแสวงหา
กำไรในการดูแลกลุมผูมีความตองการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางใหเอกชนสามารถจัดต้ังสถานฝกอบรมหรือมี
สวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาผูตองคำพิพากษา 
   6) การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม คานิยมไทยใหสอดคลอง เหมาะสมกับบริบทในปจจุบันเพื่อใหเปนพื้นฐาน
ของสังคมไทยและเปน “ซอฟตพาวเวอร” ในการส่ือสารภาพลักษณของประเทศไทยและนำเสนอความเปนไทย
สูสากล 
   กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
   กลยุทธยอยท่ี 3.1 พัฒนาระบบนเิวศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดย 
   1) สงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ สรางและพัฒนาเมืองเรียนรู แหลงเรียนรูและพืน้ท่ีสรางสรรคท่ี
หลากหลาย ท้ังพื้นท่ีกายภาพ และพื้นท่ีเสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมเพื่อให
สถาบันการศึกษาหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผูประกอบการหนาใหม (Startup) สรางพัฒนาแหลงเรียนรู และพื้นท่ีสรางสรรคท่ีมีคุณภาพมีสาระท่ีทันสมัย 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนทุกกลุม ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เขาถึงไดงายท้ังพื้นท่ีกายภาพ และพื้นท่ี
เสมือนจริง เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูและใชประโยชนในการพฒันาและแสดงศักยภาพอยางสรางสรรค อนั
เปนปจจัยสำคัญในการสรางคานิยมและพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 
   2) สรางส่ือการเรียนรูท่ีไมท้ิงใครไวขางหลัง โดยการสรางส่ือท่ีใชภาษาถ่ินเพื่อใหประชาชนท่ี
ไมไดใชภาษาไทยกลางเปนภาษาหลักเขาถึงได ส่ือทางเลือกสำหรับผูพิการทางสายตาและผูพิการทางการไดยิน 
รวมถึงสนับสนุนกลุมประชากรท่ีมีขอจำกัดทางเศรษฐกิจใหเขาถึงส่ือในราคาท่ีเขาถึงได 
   3) การพัฒนาระบบธนาคารหนวยกิตของประเทศใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงการเรียนรูในทุกระดับและประเภทท้ังในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยต้ังแตมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพื่อสรางความคลองตัว และเปดทาง
เลือกในการเรียนรูใหกับผูเรียนทุกระดับ 
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   4) กำหนดมาตรการจูงใจ ใหประชาชนพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยจัดใหมีแหลงเงินทุนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝกอบรมสำหรับคนทุกกลุมการ
จัดสรรสิทธิพิเศษในการเขารับบริการฝกอบรม การเขาชมแหลงเรียนรูตาง ๆ สงเสริมใหเอกชนท่ีผลิตนวัตกรรม
ทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร โดยกำหนดเงื่อนไขการใหใชผลิตภัณฑโดย
ไมมีคาใชจาย 
   กลยุทธยอยท่ี 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเขาถึงการเรียนรูสำหรับผูท่ีไมสามารถเรียนในระบบ
การศึกษาปกติ โดยจัดทำขอมลูและสงเสริมการจัดทำแผนการเรียนรูท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลายของ
กลุมเปาหมายเปนรายบุคคลหรือรายกลุม เพื่อใหผูเรียนสามารถวางเสนทางการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ
จุดมุงหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณได ท้ังนี้ใหมีการพัฒนาบุคลากรท่ี
เกี่ยวของในทุกระดับใหมีความเขาใจและมีสมรรถนะในการพฒันาผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษท่ีมีความตองการ
ท่ีซับซอน 
      2. หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม 
   เปาหมายการพัฒนา 
   เปาหมายท่ี 1 ครัวเรอืนท่ีมีแนวโนมกลายเปนครัวเรือนยากจนขามรุน มีโอกาสในการเล่ือน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพนจากความยากจนไดอยางยั่งยืน 
   ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนขามรุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนไมต่ำกวารอยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาไมต่ำกวารอยละ 70 
   ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 สัดสวนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนขามรุน มีปญหาพัฒนาการไมเปนไป
ตามเกณฑลดลงรอยละ 20 
   กลยุทธการพัฒนา 
    กลยุทธท่ี 2 การสรางโอกาสท่ีเสมอภาคแกเด็กจากครัวเรือนยากจนขามรุน 
    กลยุทธยอยท่ี 2.2 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีมีคุณภาพ 
จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรท่ีจำเปนแกเด็กจากครัวเรือนยากจนขามรุน เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายดาน
การศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรูภายนอกหองเรียน ท้ังแหลงเรียนรูบนพืน้ท่ีกายภาพและพื้นท่ีเสมือนจริง
หรือออนไลน พรอมท้ังพัฒนาระบบการเฝาระวังและติดตามชวยเหลือเด็กยากจนใหกลับเขาสูระบบการศึกษา
หรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
      3. หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

เปาหมายการพัฒนา 
เปาหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 90 
เปาหมายท่ี 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในองคประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

ดัชนีการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดัชนีทุนมนุษย และดัชนีการใหบริการภาครัฐออนไลนไมเกินอันดับท่ี 40 
ของโลก และมีคะแนนไมต่ำกวา 0.82 

กลยุทธการพัฒนา 
กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐท่ีตอบโจทย สะดวกและประหยัด 
กลยุทธยอยท่ี 1.1 ยกเลิกภารกิจการใหบริการท่ีสามารถเปดใหภาคสวนอื่นใหบริการแทนโดย 

ยกเลิกภารกิจการใหบริการของภาครัฐท่ีมีตนทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไมมีความจำเปนท่ีภาครัฐตอง
ดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสรางแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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องคการนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ เขามาดำเนินการหรือรวมดำเนินการในลักษณะนวัตกรรมการ
ใหบริการในการตอบสนองความตองการของประชาชนและการพัฒนาประเทศท่ีมีการรวมรับผลประโยชนและ
ความเส่ียงในการดำเนินการ 

กลยุทธยอยท่ี 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคูกับพัฒนาการบริการภาครัฐ 
ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปล่ียนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมาเปนการกำกับ
ดูแลหรือเพิ่มความสะดวก รวดเรว็ โดยเฉพาะข้ันตอนการอนุมัติ อนุญาตตาง ๆ พรอมท้ังปรับกระบวนการ
ทำงานภาครัฐโดยลดข้ันตอนท่ีไมจำเปนและ ใหมีการเช่ือมโยงการใหบรกิารระหวางหนวยงานใหเกิดการ
ทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเปาหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการท่ีภาครัฐยังตอง
ดำเนินการใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนรูปธรรมต้ังแตระดับนโยบาย แผนงบประมาณ 
กำลังคนและการติดตามประเมินผล ใหเปนเอกภาพและมุงสูเปาหมายรวมกัน 

กลยุทธท่ี 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน  
เช่ือมโยง เปดกวางและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเอือ้ตอการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธยอยท่ี 2.1 เรงทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยปรับบทบาทและภารกิจใหมใหรองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณในอนาคต สงเสริมการ
กระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสรางภาครัฐอัตรากำลัง งบประมาณการจัดซื้อ
จัดจางใหเกิดความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของสวนราชการและจังหวัดและแกไข
ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ใหเอื้อตอการกระจายอำนาจของสวนราชการและการบูรณาการการ
ทำงานรวมกันของหนวยงานของรัฐ รวมท้ังสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพพรอมรบัภารกิจ
จากสวนกลางไปดำเนนิการได ท้ังนี้ ควรมีการกำหนดกลไกท่ีสามารถใหหนวยงานของรัฐสามารถปรับเปล่ียน
การทำงานหรือสรางนวัตกรรมโดยไมติดอยูภายใตกรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเปนอันดับแรก 
25  กลยุทธยอยท่ี 2.2 สรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปดเผยขอมูลผาน
เทคโนโลยีตาง ๆ ใหประชาชน องคกร เครือขาย และภาคีการพัฒนาตาง ๆ สามารถเขาถึงขอมูลและมีสวนรวม
ในการใหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานรัฐผานชองทางการ
ติดตอส่ือสารระหวางกันท่ีหลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไป ประกอบการตัดสินใจของ
หนวยงานของรัฐในการแกปญหาและการพัฒนารวมกัน เพื่อลดการทุจริตคอรรัปชัน 

กลยุทธท่ี 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีใชขอมูลในการบริหารจัดการเพื่อ 
การพัฒนาประเทศ 

กลยุทธยอยท่ี 3.1 ปรับเปล่ียนขอมูลภาครัฐท้ังหมดใหเปนดิจิทัล โดยจัดทำขอมูลสำหรับการ 
บริหารจัดการทรัพยากรของประเทศท้ังในดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และขอมูลอื่นของหนวยงานของ
รัฐท้ังหมดอยางบูรณาการใหเปนดิจิทัลท่ีมีมาตรฐาน ถูกตอง ปลอดภัย พรอมใชงานมีการจัดเก็บท่ีไมซ้ำซอน ไม
เปนภาระกับผูใหขอมูล มีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐกับภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการวิเคราะห
และประมวลผลขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐใหสอดคลองกับบริบทการ
พัฒนาไดอยางเปนปจจุบัน พรอมท้ังเปดเผยขอมูลท่ีจำเปนตอสาธารณะในการใชประโยชนรวมกันในการ
พัฒนาประเทศ ท้ังนี้ เรงพัฒนาระบบท่ีบูรณาการขอมลูสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมท่ี
สำคัญตอการตัดสินใจในเชิงนโยบายใหแลวเสรจ็เปนลำดับแรก 

กลยุทธยอยท่ี 3.2 ปรับเปล่ียนกระบวนการทำงานภาครัฐเปนดิจิทัลโดยออกแบบ 
กระบวนการทำงานใหม ยกเลิกการใชเอกสารและข้ันตอนการทำงานท่ีหมดความจำเปนหรือมีความจำเปนนอย
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชตลอดกระบวนการ ทำงาน ต้ังแตการวางแผนการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการใหบริการประชาชนและผูประกอบการใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว มีชองทาง
และรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลายท่ีสอดคลองกับการทำงานแบบดิจิทัล 
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   กลยุทธท่ี 4 การสรางระบบบริหารภาครัฐท่ีสงเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให
มีทักษะท่ีจำเปนในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอื้อตอ
การพัฒนาประเทศ 
   กลยุทธยอยท่ี 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผูมี
ศักยภาพมาขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดยใหความสำคัญกับการเช่ือมโยงแผนกลยุทธองคกรและกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถดำเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติไดอยางแทจริงโดยจะตอง
ทบทวนแนวทางการขับเคล่ือนภารกิจเพื่อใหภาครัฐมีขนาดและตนทุนท่ีเหมาะสมตลอดจนปรับเปล่ียนตำแหนง
งานท่ีสามารถถายโอนภารกิจมาเปนตำแหนงงานหลักท่ีมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ อีกท้ังปรับปรุง
รูปแบบการจางงานภาครัฐใหหลากหลาย ยืดหยุน ครอบคลุมการจางงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการ
ทำงานไมตลอดชีพมากข้ึน และลดการจางงานแบบตลอดชีพเพื่อใหสามารถตอบสนองตอบริบทและเงื่อนไข
การจางงานในปจจุบันและดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจไดอยาง
ทันการณและมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังใหความสำคัญกับการสรางพื้นท่ีนวัตกรรม รูปแบบการจางงานเพื่อให
การขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเปนไปอยางรวดเรว็ เปนรูปธรรมและเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลแบบองครวมตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จรยิธรรม องคความรู และทักษะ 
พรอมท้ังพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐท่ีสามารถสงเสริมและสะทอนศักยภาพในการรวม
ขับเคล่ือนเปาหมายของประเทศอยางเปนระบบท้ังในระดับองคกรระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถยกระดับการใชทรัพยากรบุคคลทุกคนใหเกิดความคุมคาและ
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ26 
   กลยุทธยอยท่ี 4.2 ยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจำเปนและพัฒนากฎหมายท่ีเอื้อตอการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยภาครัฐตองใหความสำคัญกับการ
บังคับใชกฎหมายท่ีจริงจัง การปรับเปล่ียนบทบาทมาเปนผูอำนวยความสะดวกแกภาคเอกชนและประชาชนใน
การพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายใหมีเปาหมายท่ีวัดไดในการสรางความอยูดีมีสุขของคนไทยและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมท้ังปรบัปรุงกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและมี
การทำงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางบูรณาการ เพื่อใหเกิดกระบวนการทำงานท่ีรวดเร็ว เปนธรรมตอผู
มีสวนไดสวนเสีย และอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดอยางท่ัวถึงรวมท้ังกำหนดใหมีหนวยงานกลาง
ดำเนินการเรงรัดการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีลาสมัย ยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจำเปน ซ้ำซอน หรือเปน
อุปสรรคตอการดำเนินงานและการปรับตัวใหทันการณของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายท่ีขัดกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐท่ีตองมุงเปารวมกันใน
การพัฒนาประเทศ พรอมท้ังจัดใหมีการพัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลกลางดานกฎหมายของประเทศท่ีมี
ความปลอดภัยสูง สะดวก เขาถึงไดงายจำแนกประเภทตามการใชงานของผูใชบริการ 
 
  4.2.3 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
    เปาหมายท่ี 1 การธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
    ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคสวนมีความรูความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตอสถาบันพระมหากษัตริยมาก
ยิ่งข้ึน 
    ตัวช้ีวัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดขอมูลองคความรูเกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริยและ
เผยแพรตามชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ภายในป 2570 
    กลยุทธ 
    กลยุทธหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 



30 
 

   กลยุทธยอยท่ี 1.1 กำหนดใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของจัดและพัฒนาหลักสูตรหรือการเรียนรู
เกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริยท้ังในและนอกช้ันเรียน โดยมุงเนนการสรางความเขาใจและการตระหนักถึง
ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ในฐานะศูนยรวมจิตใจของประชาชนในชาติ 
   กลยุทธยอยท่ี 1.2 สงเสริมการจัดทำและเผยแพรชุดขอมูลความรูเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำร ิหลักการทรงงาน แกเด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป โดยมุงเนนการจัดทำส่ือท่ีมีความทันสมัย มีการเผยแพรในหลายชองทาง 
รวมถึงมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการชุดขอมูลระหวางสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
   กลยุทธหลักท่ี 2 การสงเสริมการอยูรวมกันของคนในชาติอยางสันติ และเคารพในความ
แตกตางหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน 
   กลยุทธยอยท่ี 2.6 สรางความตระหนักรูเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว 
ชุมชน สถานศึกษา สถานท่ีทำงาน ใหบุคคลตระหนักและปกปองถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไมละเมิด 
สิทธิของบุคคลอื่น 
   กลยุทธยอยท่ี 2.7 เสริมสรางหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความขัดแยง 
และการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหนวยยอย ต้ังแตระดับ 
ครอบครัว สถานศึกษา สถานท่ีทำงาน และชุมชน รวมท้ังเพิ่มชองทางการเขาถึงเพื่อรองเรียนหรือรองทุกข 
กระบวนการยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
 นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 5 การปองกันและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
   เปาหมายท่ี 3 ประชาชนมีความเช่ือมั่นตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ผลสัมฤทธิ์ การยอมรับและตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกันบนความแตกตาง 
หลากหลาย 
   ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการสรางความเช่ือมั่นตอการปองกันและแกไขปญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต ไมนอยกวารอยละ 80 ภายในป 2570 
   กลยุทธ 
   กลยุทธหลักท่ี 2 การยกระดับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นท่ี 
   กลยุทธยอยท่ี 2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี โดยเสริมสราง 
องคความรูและทักษะท่ีจำเปนอยางท่ัวถึงผานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลอง 
กับความตองการและวิถีชีวิต การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาอยางไม
เลือกปฏิบัติ การเสริมสรางบทบาทของครอบครัวและชุมชนใหมีความเปนปกแผนและสามารถพึง่พาตนเองได 
การสงเสริมการเรียนและใชภาษาท่ีหลากหลาย ตลอดจนการแกไขปญหาความยากจน และลดความเหล่ือมล้ำ
ในพื้นท่ี 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
   เปาหมายท่ี 2 ประเทศไทยสามารถปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 
   ผลสัมฤทธิ์ หนวยงานท่ีเกี่ยวของและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีศักยภาพในการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยดีข้ึน รวมท้ังสามารถบูรณาการการทำงานกับทุกภาคสวนเพื่อตอตานการคามนุษยรวมกัน 
   ตัวช้ีวัด การพัฒนาภาคีเครือขายภาคประชาสังคมในการปองกันและแกไขปญหาการคา
มนุษยเพิ่มข้ึนรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปฐานป 2569 ภายในป 2570 
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   กลยุทธ 
   กลยุทธหลักท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการปองกนั และแกไขปญหา
การคามนุษย 
   กลยุทธยอยท่ี 2.4 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อใหเด็กและ
เยาวชนสามารถปองกันตนเองจากการคามนุษย 
   กลยทุธยอยท่ี 2.8 สงเสริมและพัฒนาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการป ราบปรามการแสวงประโยชนทางเพศตอเด็กทางอินเทอรเน็ต การสืบสวน
สอบสวนเพื่อใหไดมาซึ่งเสนทางการเงนิและทรัพยสิน 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
   เปาหมายท่ี 1 การปองกนัประชากรทุกกลุมเปาหมายไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 
   ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุมเปาหมายไดรบัการปองกันจากยาเสพติด 
   ตัวช้ีวัด สัดสวนของผูท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดตอประชากรลดลง 8 คน ตอประชากร 1,000 
คน ภายในป 2570 
   กลยุทธ 
   กลยุทธหลักท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมใหมีภูมิคุมกันและสภาวะแวดลอมท่ีเอื้อตอการสรางพื้นท่ีปลอดภัยและลดความตองการยาเสพติด 
28   กลยุทธยอยท่ี 1.1 สรางภูมิคุมกันระดับบุคคล ดวยการเสริมสรางทัศนคติและความรูเทาทัน 
ยาเสพติดท้ังการเสพและการคา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรมเชิงสรางสรรคให 
สอดคลองกับแตละกลุมเปาหมาย ท้ังรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และชองทางการส่ือสาร และใหความสำคัญ 
กับการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายในทุกข้ันตอน 
 
  4.3 แผนระดับท่ี 3 
    4.3.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
   เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถ
เขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดนำไปเปนกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษา และการเรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตภายใตบรบิทเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร 
เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่งภายใต
กรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)ประสิทธภิาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทเปล่ียนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปขางหนาและมียุทธศาสตร 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสราง
โอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติไดกำหนดประเด็นการพัฒนาไว 23 ประเด็น มีประเด็นท่ีเกี่ยวของ กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ 
ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรยีนรู 
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   4.3.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยนำ
กรอบแนวทางและเปาหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรปูประเทศ (ดานการศึกษา ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (SDG4)รวมท้ัง แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 
ประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวของ นโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
มาใชเปนกรอบในการกำหนดทิศทางและเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายการใหบริการหรือเปาประสงค ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายยุทธศาสตรและแนวทางหรือมาตรการการ
ดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับเพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาสเขาถึง
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 5) การจัดการศึกษาเพื่อการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ 6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
    4.3.3 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงท่ี
สำคัญและสงผลกระทบตอระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะไดมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน และหนวยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ สามารถนำ
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปใช
เปนกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตอไป โดยการกำหนดเปาประสงค ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนาภายใต
กลยุทธ 4 เรื่อง กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบกลยุทธท่ี 2 
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 
30 
   4.3.4 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
  วิสัยทัศน “สรางคุณภาพผูเรียน สูสังคมอนาคตอยางยั่งยืน”  
  พันธกิจ  

  1) สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศของผูเรียนใหมีสมรรถนะตามศักยภาพ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน และพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะท่ีจำเปน ใน
ศตวรรษท่ี 21  
  2) พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความเช่ียวชาญ ในการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนอง ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
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  3) พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับใหมีความปลอดภัย และจัดการ
ศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เสริมสราง 
ความมั่นคงของมนุษย และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  4) เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง และเทาเทียม  
  5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหนวยงานในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสม 
กับบริบท 
  เปาหมาย  

  1) ผูเรียนไดรับการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีความปลอดภัย มีการสรางภูมิคุมกัน พรอมท่ีจะรับมือกับ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ รูเทาทันส่ือและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตใหมและชีวิตวิถีถัดไป  
  2) ประชากรทุกกลุมเปาหมาย มีหลักประกันในการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง 
เสมอภาคและเทาเทียมกัน  
  3) ผูเรียนท่ีมีความเปนเลิศไดรับการสงเสริมใหมีสมรรถนะตามศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ใน
การแขงขัน  
  4) ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพใหมีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21
เหมาะสมตามชวงวัย  
  5) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษา ท่ี
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ  
  6) หนวยงานและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ จัด
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
  กลยุทธ  
  กลยทุธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
  กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  
  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
  4.4 นโยบายท่ีเก่ียวของ 
    4.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ี(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอ 
รัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 
จำแนกเปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย 
1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ 
ความสงบสุข ของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทย 
ในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกิจและ 
การกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ 
หลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยาง 
ยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรงดวน 12 เรือ่ง ไดแก 1) การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของ 
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ประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจ 
เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) การเตรียม 
คนไทยสูศตวรรษท่ี 21 8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมอืงและฝาย 
ราชการประจำ 9) การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต 
10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 
12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญ 
 
    4.4.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
   1.1 เรงสรางความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของสังคม และปองกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการดานความปลอดภัยใหแก
ผูเรียน คร ูและบุคลากรในรูปแบบตางๆ อยางเขมขน รวมท้ังดำเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาท่ีดำเนินการไดดีเยี่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลตอไป 
   1.2 เรงปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรม และองคความรูท่ีเกี่ยวของ โดยบูรณาการอยูใน 
กระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูและสรางภูมิคุมกันควบคูกับการใชส่ือสังคม 
ออนไลนในเชิงบวกและสรางสรรค พรอมท้ังหาแนวทางวิธีการปกปองคุมครองตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.3 เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ท่ี
พึงประสงคดานส่ิงแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
   1.4 เรงพัฒนาบทบาทและภารกิจของหนวยงานดานความปลอดภัยท่ีมีอยูในทุกหนวยงาน ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหดำเนินการอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
      2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2.1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูการปฏิบัติอยางเต็ม
รูปแบบเพื่อสรางสมรรถนะท่ีสำคัญจำเปนสำหรับศตวรรษท่ี 21 ใหกับผูเรียน 
   2.2 จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคนพบพรสวรรค ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 
ดวยการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ท้ังในหองเรียน สถานประกอบการรวมท้ังการ
เรียนรู ผานแพลตฟอรมและหองดิจิทัลใหคำปรึกษาแนะนำ 
   2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สู
การปฏิบัติในช้ันเรียน เพื่อสรางความฉลาดรูดานการอาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางตรรกะความคิด
แบบเปนเหตุเปนผลใหนักเรียนไทยสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ 
   2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) สำหรับผูเรียนทุกชวงวัยเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงสูสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม 
   2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวติัศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมใหมี
ความทันสมัย นาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรยีนรูประวัติศาสตรของทองถ่ินและการ
เสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
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   2.6 จัดการเรียนรูตามความสนใจรายบุคคลของผูเรียนผานดิจิทัลแพลตฟอรมท่ีหลากหลาย
และแพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูส่ือการสอนคุณภาพสูง
รวมท้ังมีการประเมินและพฒันาผูเรียน 
   2.7 สงเสริมการใหความรูและทักษะดานการเงินและการออม (Financial Literacy)ใหกับ
ผูเรียน โดยบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแหงชาติ 
(กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ ฯลฯ ผานกระบวนการเรียนรู โครงการและกิจกรรม
ตาง ๆ และการเผยแพรส่ือแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงนิ รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการลงทุนเชิงพาณิชยเพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
32   2.8 ปรับโฉมศูนยวิทยาศาสตรและศูนยการเรียนรู ใหมีรูปลักษณท่ีทันสมัย สวยงาม รมรื่น จูง
ใจ ใหเขาไปใชบริการ โดยมีมุมคนหาความรูดวยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคคิดวิเคราะห
ของผูเรียน หรือกลุมผูเรียน และการรวมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเปนฐานการเรียนรูดานตางๆ ท่ีผูเรียน
และประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และไดรับเอกสารรับรองการเขารวมกิจกรรม เพื่อ
นำไปใชประโยชนในสวนท่ีเกี่ยวของหรือสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank)ได รวมท้ังมีบริเวณพักผอนท่ีมี
บริการลักษณะบานสวนกาแฟเพื่อการเรียนรู เปนตน 
   2.9 สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติไปใชใน
การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   2.10 พัฒนาระบบการประเมนิคุณภาพสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและผลลัพธท่ีตัวผูเรียน 
      3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย 
   3.1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการสง
ตอไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อปองกันเด็กตกหลนและเด็กออก
กลางคัน 
   3.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุต้ังแต 3 ปข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษาเพื่อ
รับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบโดยบูรณาการ
รวมงานกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   3.3 พัฒนาขอมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายใหกับผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษและกลุม
เปราะบาง รวมท้ังกลุม NEETs ในการเขาถึงการศึกษา การเรียนรู และการฝกอาชีพ อยางเทาเทียม 
   3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และ
การเรียนรูท่ีบานเปนหลัก (Home–based Learning) 
      4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
   4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมท้ังการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหนวย
การเรียนรู (Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพื่อการมีงานทำ 
   4.2 ขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมท้ังขับเคล่ือนความเปนเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนท่ี
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
   4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน พรอมท้ังสรางชองทางอาชีพในรปูแบบ
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หลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังผูสูงอายุ โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   4.4 สงเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะท่ีจำเปนในการเขาสูอาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใชคัดเลือกเขาทำงาน ศึกษาตอขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใชดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency) 
   4.5 จัดต้ังศูนยใหคำปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและการ
เปนผูประกอบการ และพฒันาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการสงเสริม และพัฒนา
ผูประกอบการดานอาชีพท้ังผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม 
   4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสรางและพัฒนาผูประกอบการและกำลังแรงงานใน
ภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุมยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ท่ีสามารถรองรับการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมได 
   4.7 สงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกชวงวัยเพื่อการมีงานทำโดยบูรณา
การความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสถาบันสังคมอื่น 
   4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุมเปาหมายผูอยูนอกระบบโรงเรียนและประชาชนท่ี
สอดคลองมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเขาสูการรับรองสมรรถนะและไดรับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 
รวมท้ังสามารถนำผลการเรียนรูและมวลประสบการณเทียบโอนเขาสูการสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) 
ได 
      5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
   5.1 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม 
Performance Appraisal (PA) โดยใชระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
   5.2 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการพฒันาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา 
   5.3 พัฒนาครูใหมีความพรอมดานวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ รวมท้ังใหเปนผูวางแผนเสนทางการเรียนรูการประกอบอาชีพ และ
การดำเนินชีวิตของผูเรียนไดตามความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล 
   5.4 พัฒนาขีดความสามารถของขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมี
สมรรถนะท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและการเปล่ียนแปลงของโลกอนาคต 
   5.5 เรงรัดการดำเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบควบคูกับ
การใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม 
      6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
   6.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ดวยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เปนกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเช่ือมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing Data) การ
สงเสริมความรวมมือ บูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
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   6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานเครอืขาย
ส่ือสารขอมูลเช่ือมโยงหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและทุกชองทาง 
   6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความ
จำเปนและใชพื้นท่ีเปนฐาน ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ 
   6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระบบการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตำแหนงและสายงานตาง ๆ 
   6.5 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามกลไกการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
      7. การขับเคลือ่นกฎหมายการศกึษาและแผนการศกึษาแหงชาต ิเรงรดัการดำเนินการจัดทำ
กฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติควบคูกับ 
การสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
   แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 
   1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนนของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขางตน เปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติระดับพื้นท่ี ทำหนาท่ีตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล 
ในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
   3. กรณีมีปญหาในเชิงพื้นท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและ 
ดำเนินการแกไขปญหาในระดับพื้นท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตามขอ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามลำดับ 
   4. สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพืน้ท่ี (Area) ซึ่งไดดำเนินการอยูกอนแลวหากมี
ความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให
การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 
 
    4.4.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      1. ดานความปลอดภัย 
   1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพื้นท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยตาง ๆ 
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดีและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันส่ือและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal) 
      2. ดานโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   2.1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปทุกคน เขาสูระบบการศึกษาสราง 
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สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูและการดูแลปกปอง เพือ่ใหมีพัฒนาการครบทุกดาน โดยการมีสวนรวม 
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาช้ันพื้นฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอภาค 
และไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถะสำหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพในอนาคตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
   2.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
   2.4 สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหา 
ทางเลือกในการเขาถึงการเรียนรู การฝกอาชีพ เพื่อใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได 
   2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน 
รายบุคคลเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปองกันไมใหนักเรียน 
หลุดออกจากระบบการศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ 
      3. ดานคุณภาพ 
   3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานท่ีเนนสมรรถะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษาใหสามารถออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสม 
กับความตองการและบริบท 
   3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเอง 
มีการคิดข้ันสูงมีความสามารถในการส่ือสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและ 
รวมกับผูอื่น โดยใชการรวมพลังทำงานเปนทีม เปนพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับธรรมชาติและ 
วิทยาการอยางยั่งยืนรวมท้ังมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
   3.3 จัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 นำไปสูการมีอาชีพมีงานทำ และ
สงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
   3.4 สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคูการเรียนรู
นำไปสูการพัฒนาการเรียนรูและสมรรถะของผูเรียนเปนรายบุคคล รวมท้ังสงเสริมการนำระบบ 
ธนาคารหนวยกิตมาใชในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบกรณตาง ๆ ของผูเรยีนในสถานศึกษา 
   3.5 พัฒนา สงเสริม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมท้ังบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหนง 
และมาตรฐานวิชาชีพ 
      4. ดานประสิทธิภาพ 
   4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพื้นท่ีเปนฐาน 
ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
   4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการศึกษาช้ันพื้นฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
   4.3 สงเสริม สนับสนุน การพฒันาโรงเรียนคุณภาพ ใชพื้นท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนบริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับ
เพื่อใหประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 
   4.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ
โรงเรียนท่ีต้ังในพืน้ท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
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   4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม (New Normal) และชีวิตวิถีปกติตอไป 
(Next Normal) 
      จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด–19 
โดยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับ
ผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
36   2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
   3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเขาถึง 
โอกาสทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการท่ีคนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 
   4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมท้ัง 
จัดกระบวนการเรยีนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 
   5. จัดการอบรมครูโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและ 
การสรางวินัยดานการเงินและการออม เพื่อแกไขปญหาหนี้สินครู 
   6. สงเสริมการจัดการเรยีนรู ผานกระบวนการเรยีนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมี
ปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ี หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูและสมรรถะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
   7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนท่ีอยูในพื้นท่ีสูงหางไกลและ
ถ่ินทุรกันดาร 
   8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูทุกระดับ 
   9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพื้นท่ีเปนฐาน 
เพื่อสรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ใหกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 
   4.4.4 นโยบายเรงดวน (Quick Policy) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมอบนโยบายในท่ีประชุมผูอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 ใน 10 เรื่องเรงดวน ดังนี ้

10 นโยบายเรงดวน ตัวช้ีวัด 
1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ใน 4 ดาน 

ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย
รัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ 

2. ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความสำเร็จของการสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง
คุณธรรมจริยธรรม 

3. การศึกษากับการพัฒนา
ประชาธิปไตย ผานสภานักเรียน 

ระดับความสำเร็จของการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช
กระบวนการสภานักเรียน 

4. การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 
5. Active Learning ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ดวยการจัดการเรยีนรูเชิงรุก 
(Active Learning)37 
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10 นโยบายเรงดวน ตัวช้ีวัด 
6. พานองกลับมาเรียน ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ "พานองกลับมาเรียน“ 
7. โรงเรียนคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียน

คุณภาพ) และการใชทรัพยากรรวมกันไดสำเร็จตามเปาหมาย 
8. Learning loss ระดับความสำเร็จของการแกไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning 

Loss) ของผูเรียน 
9. RT NT O-Net และเรื่องการอาน
ออกเขียนได 

ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการ
ประเมินคุณภาพผูเรียนอื่น ๆ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

10. ความปลอดภัย ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการ
บริหารสถานการณท่ีเกิดข้ึน ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ระดับความสำเร็จของการ
คนพบตนแบบ นักเรียน คร ูผูบริหาร ชุมชน ท่ีเปนเลิศดานการศึกษา
และการสนับสนุนการศึกษา 

 
   4.4.5 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2566 -2570)  
      วิสัยทัศน  
     “นนทบุรีเปนเมืองแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนมีความรู ทักษะอาชีพ และทักษะท่ีจำเปน  
ตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
      พันธกิจ  
      1. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต บนพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะอาชีพ และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมทองถ่ิน และทิศทางการพัฒนาประเทศ  
      3. สรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
      4. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
      5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน นำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม และสอดคลองกับชีวิตวิถีใหม (New Normal)  
      เปาประสงค  
      1. ผูเรียนทุกระดับในทุกระบบไดรบัการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสามารถสนองตอบการ
เรียนรูตลอดชีวิต  
      2. ผูเรียนมีความรู มีทักษะอาชีพ มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
      3. ผูเรียนไดรับการปลูกจิตสำนึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ รูเทาทันตอภัยคุกคาม 
มีทักษะชีวิต มีความรูความเขาใจในวิถีวัฒนธรรมทองถ่ินและมีจิตสำนึกในการสรางสังคมใหนาอยู  
      4. ผูเรียนทุกชวงวัยมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึงและเสมอภาค  
      5. ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะตามความ
ตองการและสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
      6. ระบบบรหิารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูเรียน นำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและชีวิตวิถีใหม (New Normal)  
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      ประเด็นยุทธศาสตร  
      1. พัฒนาการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล  
      2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม  
      3. สรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
      4. พัฒนาศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
      5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
   4.4.6 แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดนนทบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
      เปาหมายการพัฒนา (Vision) “เมืองนาอยู” (Livable City) เมืองสังคมนาอยู เมืองเศรษฐกิจ
กาวหนา และเมืองการพัฒนายั่งยนื  
      เมืองสังคมนาอยู หมายถึง  
      1) เมืองท่ีมีโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสมีมาตรฐานเช่ือมโยงอยางเปนระบบ ทันสมัย  
และมีอารยสถาปตยเพือ่คนท้ังมวล  
      2) เมืองท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย และมีระบบการปองกันภัยท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัย ใหประชาชน 
ชุมชนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง ทันทวงที มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
      3) เมืองแหงคุณภาพชีวิต การศึกษาดี สุขภาวะดี มาตรฐานการครองชีพดี และมี  
วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      4) เมืองท่ีเอื้อตอการอยูอาศัยของผูสูงอายุ และประชาชนกลุมเปราะบางมีคุณภาพชีวิต  
ท่ีสามารถชวยเหลือตนเอง และปรับตัวทามกลางการเปล่ียนแปลง  
      5) เมืองอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาในทุกมิติของจังหวัด  
      6) เมืองนาอยูดวยศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วถีิชีวิต ประเพณี และคานิยมอันดีงาม และวัฒนธรรม
สรางสรรคเศรษฐกิจ  
      7) เมืองการบริหารจัดการ การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
      เมืองเศรษฐกิจกาวหนา หมายถึง  
      1) เมืองเศรษฐกิจแหงอนาคต เมืองเศรษฐกจิกาวหนา เช่ือมโยงกรุงเทพมหานคร  
      2) เมืองท่ีมีระบบการขนสงสาธารณะ และโลจิสติกสมีคุณภาพ เช่ือมโยงอยางเปนระบบ ท้ังจังหวัด 
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
      3) เมืองท่ีมีศักยภาพในการรองรับระบบเศรษฐกิจในอนาคต และการฟนคืนเศรษฐกิจหลังจาก
วิกฤติเศรษฐกจิการแพรระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหกลับมาเติบโตอยางมั่นคง  
      4) เมืองเศรษฐกิจยั่งยืน  
      5) เมืองเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  
      เมืองท่ีพัฒนายั่งยืน หมายถึง  
      1) เมืองท่ีมีความเติบโตทางรายได และคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน  
      2) เมืองตนแบบนวัตกรรมการพัฒนาเมืองสูความยั่งยืน และแหลงพลังงานในอนาคต  
      3) เมืองส่ิงแวดลอมดี (ขยะ น้ำเสีย อากาศ และเสียง)  
      4) เมืองแหงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การทองเท่ียว การอยูอาศัยและการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
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ภาพแสดง แนวทางการปฏิบัติราชการ ของนายสุธี  ทองแยม  ผูวาราชการการจังหวัดนนทบุร ี
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สวนที่ 3 
การพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนนทบุร ีดังนี้  
 
วิสัยทัศน  
  The Space Of Precious Quality 
  “สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เปนพื้นท่ีแหงคุณภาพ” 
 
พันธกิจ  
  “4Bs” 
  1. Best Office (เขตท่ีดีท่ีสุด)  
  2. Best School (โรงเรียนท่ีดีท่ีสุด)   
  3. Best Teacher (คุณครท่ีูดีท่ีสุด)   
  4. Best Student (นักเรียนท่ีดีท่ีสุด)   
 
เปาประสงค 
  1. ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ำหนาทาง
ความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีความพรอม 
ในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ และมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21   
  2. ประชากรทุกกลุมเปาหมายไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม 
  3. ครูมีจิตวิญญาณความเปนครู มีความรูทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 
(Active Learning) จัดการเรยีนรูตามแนวทางพหุปญญา เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และมีทักษะการใช
เทคโนโลยี 
  4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนมืออาชีพ คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำทางวิชาการ            
มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบรหิารแบบรวมมือ 
  5. สถานศึกษามีการพัฒนาใหไดรับรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(OBECQA) ระดับ OBECQA และจัดการศึกษาเพื่อเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีการบริหารเชิงบูรณาการ เปนสำนักงานแหง
นวัตกรรมยุคใหม ใชขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และการวิจัย มาพัฒนาขับเคล่ือนคุณภาพ กำกับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ  
 
 



44 
 

กลยุทธ 
  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
  กลยุทธท่ี 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  
  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
คานิยมองคกร  
  “SMART  1  TEAM” (ทีมท่ีดีท่ีสุด) 
 1. Smart Work 
  2. Smart Think 
  3. Smart Time 
  4. Smart Family 
  5. Smart Success 
 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการ 
   

KPI ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย กลุม

รับผิดชอบ สพฐ./ศธจ. สพม.นบ. 
กลยุทธที ่1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจในภัยคุกคามรูปแบบ
ใหมทุกรูปแบบ รูเทาทันส่ือและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถี
ใหมและชีวิตวิถีถัดไป 

80 100 สงเสริมฯ 

2 รอยละของผูเรียนไดรับการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีความ
ปลอดภัย 

80 100 สงเสริมฯ 

3 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม (New Normal) 

80 100 สงเสริมฯ 

4 รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง 
ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหสามารถ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม 
(New Normal) 

80 100 สงเสริมฯ 

กลยุทธที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

5 อตัราการเขาเรียนสุทธิของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

70 100 สงเสริมฯ 

6 รอยละผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการทาง 
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
ท่ีเหมาะสม ตามความจำเปน  

100 100 สงเสริมฯ 

7 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน  

20 50 แผนฯ 
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KPI ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย กลุม

รับผิดชอบ สพฐ./ศธจ. สพม.นบ. 
8 รอยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหลน กลับเขาสูระบบ

การศึกษา หรือไดรับการศึกษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม  
80 100 สงเสริมฯ 

9 จำนวนของผูเรียนท่ีเปน ผูมีความสามารถพิเศษไดรับ 
การสงเสริมศักยภาพท่ีเหมาะสม  

 ไมนอยกวา 
2,000 คน 

สงเสริมฯ 

กลยุทธที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

10 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ระดับดีข้ึนไป  

90 100 สงเสริมฯ 

11 รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ 
และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

80 100 นิเทศฯ 

12 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ไดรับการเตรียมความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม 
โครงการ PISA 

70 100 นิเทศฯ 

13 รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน 
ตามพหุปญญา 

30 66 นิเทศฯ 

14 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพื่อพัฒนา 
พหุปญญารายบุคคล 

30 100 นิเทศฯ 

15 จำนวนผูเรียนไดรับการพฒันาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

216 250 นิเทศฯ 

16 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) รอยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน 
จากปการศึกษาท่ีผานมา  

3 
(2646/587) 

3 
(2725/604) 

นิเทศฯ 

17 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษา ไดรับ
การพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับ 
การพฒันาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกำหนด 

50 100 พัฒนาฯ 

18 รอยละครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถ 
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  

100 100 นิเทศฯ 

19 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน
ตอบสนองตอความถนัด ความสนใจของผูเรียน และรองรับ 
การส่ือสารภาษาท่ีสาม  

60 100 นิเทศฯ 

20 รอยละของสถานศึกษาท่ีสงเสริมและบูรณาการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิถีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

50 100 นิเทศฯ 

กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

21 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการท่ี
เปนดิจิทัล  

80 100 ICT 
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KPI ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย กลุม

รับผิดชอบ สพฐ./ศธจ. สพม.นบ. 
22 รอยละของสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนคุณภาพ ไดรับ 

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นท่ี 
80 100 นิเทศฯ 

23 รอยละของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
ท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA Online  

80 85 นิเทศฯ 

24 รอยละของสถานศึกษาและหนวยงานใชระบบเช่ือมโยงขอมูล
ในระบบแบบ Real Time 

80 100 ICT 

25 จำนวนครั้งของประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร ส่ือ แหลงเรียนรูท่ี
จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) 

100,000 
ท้ัง

ประเทศ 

100 ICT 

26 รอยละของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมกับ ชุมชน/หนวยงาน/องคกร/
บุคคลภายนอก ในการบริหารจัดการและการใหบริการ
การศึกษา  

80 100 นิเทศฯ 

27 จำนวนความรวมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการ 5 5 นิเทศฯ 
28 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประกันคุณภาพภายในระดับ

ดีเลิศข้ึนไป  
76 80 นิเทศฯ 

 

แนวทางการพัฒนา  
  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
  1.1) สนับสนุน พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับภัยรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ 
ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพื่อสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหมและชีวิตวิถีถัดไปไดอยางถูกตอง  
  1.2) จัดกิจกรรมในการสรางความตระหนักรู (Safety Awareness) หรือการซักซอมในการรับมือกบั 
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ (Safety Action) ท่ีผูเรียนอาจตองเผชิญ และมีแผน/มาตรการ ในการ
รับมือกับโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำท่ีเกิดข้ึนไดในวิถีชีวิตใหม เพื่อใหสถานศึกษาเปนพื้นท่ีปลอดภัย  
  1.3) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ใหไดรับความปลอดภัยจากภัยท้ัง 9 รูปแบบ และพรอมปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง โดยเปด
ใหมีชองทางการรองเรียนหรือแจงเหตุใหกับผูเรียน ผูปกครอง ครู เพื่อส่ือสารกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง รวมถึงการใช Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝาระวังเชิงรุก เพื่อสามารถ
คาดการณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การซักซอมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ท่ีผูเรียน
อาจตองเผชิญ และสงเสริมการเช่ือมโยงฐานขอมูลท้ังหนวยงานในสังกัดและหนวยงานภายนอก ใหสามารถ
แกไขปญหาดานความปลอดภัยไดอยางทันทวงที  
  1.4) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพื้นท่ีปลอดภัยสำหรับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยการ
สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหอาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาใหเอื้อ ตอ
การเรียนรู และความปลอดภัยของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสงเสริม และประสาน การ
สนับสนุนบุคลากรดานจิตวิทยา และบุคลากรดานความปลอดภัย เพือ่ใหเกิดความปลอดภัยกับผูเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
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  1.5) สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ใหมีความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ เชน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปน
ตน เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยของผูเรียนใหมีทักษะในการปองกันและปรับตัว  
  1.6) สงเสริมใหมีการประเมินความเส่ียงดานความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการดาน ความ
ปลอดภัยของหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมถึงแผนดำเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องสำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภยัในภาพรวม ให
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี  
  1.7) ผลักดันใหเกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศเพื่อ
สนับสนุนความปลอดภัยใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 
  กลยุทธท่ี 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  
  การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน  
  2.1) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนรายบุคคล เปนฐานขอมูล
ในการบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังบูรณาการและเช่ือมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อดูแลและ
ปองกันไมใหผูเรียนออกจากระบบการศึกษา  
  2.2) สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของสังคมอยางตอเนื่อง ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ท่ี
เกีย่วของ และระดมทรัพยากรเพื่อแกปญหาความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
  2.3) สงเสริม สนับสนุนใหมีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสรางโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียน
ทุกคน ทุกพื้นท่ีเขาถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  2.4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School)  
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนยการเรียน ตามมาตรา 12  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
  2.5) พัฒนาระบบแพลตฟอรมในการสงตอ ติดตาม และคนหานักเรียน เพื่อชวยเหลือเด็กตกหลน  
เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบการศึกษา หรือไดรับการศึกษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม  
  2.6) กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการสงตอนักเรียนใหไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  
หรือมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต  
  2.7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือบริการและ ความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมท้ังกระบวนการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของ
เด็กพิการ  
  การดูแล สงเสริมการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน  
  2.8) จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
  2.9) สรางการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ท่ีหลากหลายใหกับ
ผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ และกลุมเปราะบาง ในการเขาถึงการศึกษา การเรียนรู และมีพื้นฐานการประกอบ
อาชีพหรือทักษะอาชีพ อยางเทาเทียม  
  2.10) สงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส มีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคลองกบัความตองการจำเปนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพ ของแตละ
บุคคล  
  2.11) สงเสริมสนับสนุนการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหมีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ อยาง
ยั่งยืน  
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  การเพิ่มโอกาสการเขาถึงสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกพื้นท่ี  
  2.12) แจงจัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรท่ีจำเปน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
  2.13) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใหสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับประชากรวัยเรียน
และผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ  
 
  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  คุณภาพผูเรยีน  
  3.1) สงเสริมใหสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ
การเรียนรู และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและนอมนำ 
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว สูการปฏิบัติ  
  3.2) พัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหไดรับการพัฒนาพหุปญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง/  
สำรวจแวว/วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองความแตกตาง  
ทางพหุปญญาของผูเรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอดคลองตามบริบทและวัฒนธรรม 
คำนึงถึงความแตกตางของแตละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ สงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหเต็ม ตาม
ศักยภาพ  
  3.3) จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความถนัดและศักยภาพของ 
แตละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพใหสอดคลองกับบริบทพื้นท่ี ความตองการของตลาดแรงงาน  
และการพัฒนาประเทศ  
  3.4) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เช่ือมโยง สู
อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
  3.5) สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูของผูเรียน ท่ีนำไปสู Digital Life & 
Learning  
  3.6) สงเสริมใหนักเรียนนำความรูดานเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันและหารายไดระหวางเรียน  
  3.7) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.8) สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) และเปนผูสรางสรรคนวัตกรรม  
(Co-creation) ใหกับผูเรียนในทุกระดับช้ัน  
  3.9) สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  
  3.10) พัฒนาศักยภาพครูในดานการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment  
For Learning) ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized Learning) เชน  
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน (Online Training) การอบรม  
แบบเรียนรูดวยตนเอง (e-learning) เปนตน 
  หลักสูตรและอื่น ๆ  
  3.11) พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศนท่ี
หลากหลาย เชน Career Education , Competency Building , Creative Education  
  3.12) พัฒนาระบบคลังขอสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผูเรียนรอบดาน เพือ่ใหบริการ  
แกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน  
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  3.13) พัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
ของผูเรียน และสมรรถนะของผูเรียน  
  3.14) พัฒนาและสงเสริมใหมีแพลตฟอรมการจัดการเรียนรูอัจฉริยะ ท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ  
กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู  
เปนรายบุคคล (Personalized learning) สำหรับผูเรียนทุกชวงวัย  
  3.15) บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาตอดานอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ  
ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน  
  3.16) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาคร ูใหสอดคลองกับบริบทพื้นท่ี สนับสนุนการ
พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูและระบบการนิเทศ
การศึกษา และการสอนงานของครูพี่เล้ียง ในสถานศึกษา 
  3.17) สงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (HCEC) เปนศูนยกลาง  
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน  
  3.18) พัฒนาศึกษานิเทศก รูปแบบ วิธีการนเิทศท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  
เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  3.19) พัฒนาศึกษานิเทศกและผูบริหารสถานศึกษาใหมีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการ
พัฒนางานวิชาการท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก และสอดคลองกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตาม
มาตรฐานตำแหนง  
 
  กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 
ในการบริหารจัดการและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  
  4.1) พัฒนาระบบสารสนเทศในหนวยงานทุกระดับใหมีระบบขอมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online/  
ระบบรายงานผลตอพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก/พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล/ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ)) /ดานบุคลากร)  
  4.2) พัฒนาระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยีใหครอบคลุมท้ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
(การใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะพื้นฐานดานเทคโนโลยี การใชโครงขาย
อินเทอรเน็ต การใชอุปกรณดาน ICT และการพัฒนา Software) อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  4.3) สราง พัฒนาและสงเสริมการใชระบบบริหารดานการจัดการศึกษาพื้นฐานท่ีดีสำหรับสถานศึกษา  
ใหเปนระบบเดียวเพื่อลดภาระงานครู ลดความซ้ำซอนของระบบงานและการจัดเก็บขอมูล  
  4.4) จัดหาอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอตอความตองการของการดำเนินงาน  
สนับสนุนงบประมาณดานเทคโนโลยีแกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/สถานศึกษาใหครบถวน โดยวิธีการ
สนับสนุนจากสวนราชการและภาคีเครือขาย เพื่อรองรับการทำงาน และการจัดการเรียนการสอน  
 สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐาน  
  4.5) จัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึน  
โดยจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant)  
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบท  
  4.6) ปรับโครงสรางองคกรใหยืดหยุนทันสมัยรองรับการเปล่ียนแปลง  
  4.7) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการใหมีการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคล  
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  4.8) จัดกรอบอัตรากำลังท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณปจจุบัน ท้ังขาราชการ  
พลเรือนสามัญ/ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เชน พนักงานราชการ
ลูกจางประจำ ลูกจางรายป (ครูอัตราจาง นักการภารโรง ธุรการโรงเรียน พี่เล้ียงเด็กพิการ) และอื่น ๆ  
  4.9) เสริมสรางขวัญกำลังใจในความกาวหนาทางวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร 
  4.10) พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูดานเทคโนโลยี  
ท่ีสอดคลองกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกดาน  
  4.11) พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล  
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมสีวนรวม 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
  4.12) สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาท้ังในและนอกสังกัด เพื่อบูรณาการการใชทรัพยากร  
ของสถานศึกษาในสังกัด โดยใชพื้นท่ีเปนฐานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
โดยนำเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน  
  4.13) สงเสริมทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการทางภาษี  
บุคลากร ส่ิงอำนวยความสะดวก)  
  4.14) สงเสริมการมีสวนรวมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาภาคสวนตาง ๆ  
  4.15) บูรณาการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/Data Catalog)  
ท้ังในและนอกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สวนที ่4 
การบริหารงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 

 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ดวย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ไดกำหนดกรอบ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใชในการบริหารจัดการเปนเงิน 
5,000,000 บาท โดยแบงงบประมาณออกเปน 2 สวน คือ  
  1. งบบริหารจัดการภายในสำนักงาน เพื่อใชเปนคาตอบแทนอัตราจาง คาสาธารณูปโภค คาวัสดุ
สำนักงาน คาเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพาหนะ คาซอมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนสง ซอมแซมครภุัณฑและ
อาคารสำนักงาน คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตลอดจนคาใชสอย รวมเปนเงินท้ังส้ิน 3,340,000 บาท คิดเปน
รอยละ 66.8 ของงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการมัธยมศึกษานนทบุรี โดยมีรายละเอียดคาใชจายในแตละ
รายการ ดังนี ้
 
ท่ี รายการ งบประมาณ กลุมรับผิดชอบ 
1 คาตอบแทนอัตราจาง 1,112,000 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
2 คาสาธารณูปโภค  1,200,000 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
3 คาวัสดุสำนกังาน 300,000 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
4 คาเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพาหนะ 84,000 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
5 คาซอมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนสง 92,700 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
6 คาซอมแซมครุภัณฑ และอาคารสำนักงาน  192,000 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
7 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 240,000 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
8 คาอาหารทำการลวงเวลา 90,000 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
9 คาใชสอย กรณีเรงดวน 29,300 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

รวม  3,340,000  
 
 2. งบบริหารจัดการตามประเด็นกลยุทธ เพื่อใชจัดทำโครงการใหสอดคลองกับนโยบาย และกลยุทธ
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรี งบประมาณ 1,660,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.2 ของงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ี
การมัธยมศึกษานนทบุรี โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
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      2.1 สรุปหนางบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ท่ี โครงการ จำนวนเงิน ผูรับผิดชอบ 
1 สงเสริมความปลอดภัยและคุมครองนักเรียน 15,200 นายธนภูมิ กอนดวง 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษาและ 

ผูนำสภานักเรียน 
15,400 นายธิรพงษ เทโหปการ 

3 สงเสริมการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
“พานองกลับมาเรียน” 

5,000 น.ส.จิตรลดา บุญเครือพันธุ 

4 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2565 470,000 นายเอกสิทธิ์ วัฒนาธนกุล 
5 ขับเคล่ือนหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนา 
สมรรถนะผูเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก  
(Active Learning) 

63,000 นายวิทยทิชัย พวงคำ 

6 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา สพม.นนทบุร ี 287,000 นางเพลินทิพย หินเทา 
7 พัฒนาและสรางขวัญกำลังใจขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สพม.นนทบุร ี
39,000 นางเพลินทิพย หินเทา 

8 นิเทศบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศตวรรษท่ี 21 287,000 น.ส.สกาวรัตน จรุงนันทกาล 
9 พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 35,000 น.ส.อณิญญพัชญ อุนศร ี
10 สพม.นนทบุรี ทำความดีดวยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดลอม และ 

รวมอนุรักษพลังงาน 
31,000 นางเอมพร อักษรดี 

11 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรไทยวิถีใหม  
วิถีคุณภาพ สพม.นบ. 

22,900 นายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ 

12 การจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน 

1,900 น.ส.โสภิดา กาญจนจิตร 

13 การประชุมผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา สพม.นนทบุร ี 198,000 นางเอมพร อักษรดี 
14 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัด สพม.นนทบุรี 

50,000 นางนาฏธยาน รอดสน 

15 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน 
บัญชี และพัสดุ 

40,000 นายพิพิธ เรืองสมบัติ 

16 พัฒนาการทำงานสูระบบดิจิทัล 51,000 นายพิพิธ เรืองสมบัติ 
17 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสรุปรายงานผล 

การดำเนินงานของ สพม.นนทบุร ี
36,000 น.ส.เพ็ญศรี จันทรวองกิจ   

18 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

12,600 นายพิพิธ เรืองสมบัติ 

 รวมงบประมาณ 1,660,000  
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     2.2 สรุปโครงการจำแนกรายกลยุทธ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด’66 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1 สงเสริมความปลอดภัยและคุมครองนักเรียน 15,200 1,2,3,4 ไตรมาส 2 สงเสริม 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ครูท่ีปรึกษาและผูนำสภานักเรียน 
15,400 1,4,10 ไตรมาส 3 สงเสริม 

 รวมงบประมาณ กลยุทธท่ี 1 30,600 คิดเปนรอยละ 2 
กลยุทธท่ี 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3 สงเสริมการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา “พานองกลับมาเรียน” 
5,000 5,6,7,8 ไตรมาส  

3-4 
สงเสริม 

4 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2565 470,000 9 ไตรมาส  
1-2 

สงเสริม 

 รวมงบประมาณ กลยุทธท่ี 2 475,000 คิดเปนรอยละ 29 
กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
5 ขับเคล่ือนหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนดวย
กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรกุ  
(Active Learning) 

63,000 19,20 ไตรมาส  
1-2 

นิเทศ 

6 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา  
สพม.นนทบุร ี

287,000 18,21,23 ไตรมาส 2 นิเทศ 

7 พัฒนาและสรางขวัญกำลังใจขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพม.นนทบุรี 

39,000 18 ไตรมาส 4 อำนวยการ 

8 นิเทศบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามศตวรรษท่ี 21 

287,000 10-20,22, 
23,26-28 

ไตรมาส  
2-4 

นิเทศ 

9 พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

35,000 17,18 ไตรมาส 4 พัฒนา 

10 สพม.นนทบุรี ทำความดีดวยหัวใจ ลดภัย
ส่ิงแวดลอม และรวมอนุรักษพลังงาน 

31,000 10,11 ไตรมาส  
1,4 

อำนวยการ 

11 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรไทย
วิถีใหม วิถีคุณภาพ สพม.นบ. 

22,900 10,11,18, 
19,20 

ไตรมาส 4 นิเทศ 

 รวมงบประมาณ กลยุทธท่ี 3 764,900 คิดเปนรอยละ 46 
กลยุทธท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
12 การจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผูสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน 

1,900 21,24 ไตรมาส 3 สงเสริม 

13 การประชุมผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
สพม.นนทบุรี 

198,000 22,23,26 ไตรมาส  
1-4 

อำนวยการ 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด’66 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

14 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด สพม.
นนทบุรี 

50,000 26 ไตรมาส  
1-4 

นิเทศ 

15 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน
งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 

40,000 21,23,24 ไตรมาส 2 การเงิน 

16 พัฒนาการทำงานสูระบบดิจิทัล 51,000 21,23,24, 
25 

ไตรมาส  
1,4 

ICT 

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสรุปรายงาน
ผลการดำเนนิงานของ สพม.นนทบุร ี

36,000 23 ไตรมาส  
2,4 

แผน 

18 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

12,600 23 ไตรมาส 2 แผน 

 รวมงบประมาณ กลยุทธท่ี 4 389,500 คิดเปนรอยละ 23 
 รวมงบประมาณทุกกลยุทธ 1,660,000  

 
แผนการใชจายงบประมาณ ตามแผนปฏบิัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกรายไตรมาส 
 1. งบบริหารจัดการภายในสำนักงาน 

ท่ี รายการ 
แผนการใชจายงบประมาณ รวม

งบประมาณ
ท้ังส้ิน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

1 คาตอบแทนอัตราจาง 368,000 258,000 243,000 243,000 1,112,000 
2 คาสาธารณูปโภค  300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 
3 คาวัสดุสำนกังาน 70,000 80,000 70,000 80,000 300,000 
4 คาเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพาหนะ 21,000 21,000 21,000 21,000 84,000 
5 คาซอมแซมบำรุงรักษา

ยานพาหนะและขนสง 
15,000 30,700 15,000 32,000 92,700 

6 คาซอมแซมครุภัณฑ และ 
อาคารสำนักงาน  

30,000 60,000 42,000 60,000 192,000 

7 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 
8 คาอาหารทำการลวงเวลา  15,000 15,000 60,000 90,000 
9 คาใชสอย กรณีเรงดวน 2,300 9,000 9,000 9,000 29,300 

รวม 866,300 833,700 775,000 865,000 3,340,000  
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 2. งบบริหารจัดการตามประเด็นกลยุทธ 

ท่ี โครงการ 
แผนการใชจายงบประมาณ รวม

งบประมาณ
ท้ังส้ิน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

1 สงเสริมความปลอดภัยและ
คุมครองนักเรียน 

 15,200   15,200 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูท่ีปรึกษาและ 
ผูนำสภานักเรียน 

  15,400  15,400 

3 สงเสริมการเพิ่มโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา  
“พานองกลับมาเรยีน” 

  1,050 3,950 5,000 

4 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปการศึกษา 2565 

312,000 158,000   470,000 

5 ขับเคล่ือนหลักสูตรสถานศึกษา
บนฐานหลักสูตรแกนกลาง’2551 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนดวย
กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรกุ 
(Active Learning) 

18,000 45,000   63,000 

6 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทาง
การศึกษา สพม.นนทบุรี 

 287,000   287,000 

7 พัฒนาและสรางขวัญกำลังใจ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพม.นนทบุร ี

   39,000 39,000 

8 นิเทศบูรณาการ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตาม 
ศตวรรษท่ี 21 

 90,000 40,000 15,7000 287,000 

9 พัฒนาสมรรถนะขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

   35,000 35,000 

10 สพม.นนทบุรี ทำความดีดวย
หัวใจ ลดภัยส่ิงแวดลอม และ 
รวมอนุรักษพลังงาน 

9,850   21,150 31,000 

11 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู
ประวัติศาสตรไทยวิถีใหม  
วิถีคุณภาพ สพม.นบ. 

   22,900 22,900 

12 การจัดทำและตรวจสอบแบบ
รายงานผูสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน 

  1,900  1,900 
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ท่ี โครงการ 
แผนการใชจายงบประมาณ รวม

งบประมาณ
ท้ังส้ิน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

13 การประชุมผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา สพม.นนทบุรี 

42,950 69,150 42,950 42,950 198,000 

14 ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกดั สพม.นนทบุร ี

3,610 3,610 3,610 39,170 50,000 

15 เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานงบประมาณ การเงนิ บัญชี 
และพัสดุ 

 40,000   40,000 

16 พัฒนาการทำงานสูระบบดิจิทัล 49,990   1,010 51,000 
17 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ของ สพม.นนทบุรี 

 29,800  6,200 36,000 

18 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 
5 ป (พ.ศ. 2566-2570) และ
แผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 12,600   12,600 

รวม 436,400 750,360 104,910 368,330 1,660,000 
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สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

1 สงเสริมความปลอดภัยและคุมครองนักเรียน 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสราง
ความปลอดภัยใหแก ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนมีความปลอดภัยใน
ทุกมิติ  
2.เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของโครงสราง/
มาตรฐาน/แนวทางการดำเนินงานความ
ปลอดภัยและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด 
3.เพ่ือสรางเจตคติท่ีถูกตองในการยุติความ
รุนแรงทุกรูปแบบในเด็กและเยาวชน ตระหนัก
ถึงการปองกันและเฝาระวังเหตุการณท่ี
กอใหเกิดความรุนแรงในสถานศึกษา 
4.เพ่ือสงเสริมการดำเนินงานของภาคีเครือขาย
ในการสรางความปลอดภัย เฝาระวัง ดูแลและ
คุมครองนักเรียน  

1.การประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝา
ระวังการรับนักเรียนกอนและเลิกเรียน 
รูปแบบออนไลน 
2.การประชุมจัดทำเครื่องมือแบบ
ประเมินการดำเนินงานสงเสริมความ
ปลอดภัยและคุมครองนักเรียน 
3.จัดอบรมการดำเนินงานโรงเรียน
คุมครองเด็ก 
4.การขับเคลื่อนนโยบาย MOE Safety 
Centerเชน อุนใจไซเบอร การ
แกปญหาพนันฟุตบอล การสงเสริมการ
ออกกำลงักาย ฯลฯ 
5.การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินการ และสรางขวัญกำลังใจ 
ใหแกโรงเรียนท่ีเปนตนแบบ 
6.สรุปผล รายงานผล 

18 โรงเรียน 
 
 

20 คน 
 
 

80 คน 
 

18 โรงเรียน 
 
 
 

18 โรงเรียน 

15,200 ธ.ค.65 
 
 

ม.ค.66 
 
 

ม.ค.66 
 

ม.ค.-ก.ย.66 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย.66 
 
 

ก.ย.66 

ก.1/ 
1,2,3,4 

ศูนยความปลอดภัย MOE Safety 
Center สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรีดำเนินการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมความปลอดภัย
อยางตอเน่ืองใหแก นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียน ครู และ
บุคลากร ใหมคีวามสุขและไดรับการ
ปกปอง คุมครองความปลอดภัยท้ัง
ดานรางการและจิตใจ 

1/1/2 สงเสริม 
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กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 

เวลา 

กลยุทธ/ 

ตัวช้ีวัด 

สพม.

นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร 

ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาศักยภาพครูที่
ปรึกษาและผูนำสภานักเรียน 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูท่ีปรึกษาสภา
นักเรียน ใหมีความรู ความเขาใจถึงการดำเนิน
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูนำสภานักเรียน ให
มีความรู ความเขาใจในการดำเนินกิจกรรมสภา
นักเรียน 
3.สรางเครือในการดำเนินงานรวมกันระหวาง
ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน และผูนำสภานักเรียน
ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี  

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูท่ีปรึกษาและผูนำสภา

นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 18 

โรงเรียนประกอบดวย       

  -ครูท่ีปรึกษา โรงเรียนละ 1 คน 

  -ผูนำสภานักเรียน โรงเรียนละ 2 คน  

  รวมจำนวนผูเขาอบรมฯ 54 คน   

2.เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นนทบุร ี 

3.กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 

4.สรุปผล รายงานผล เผยแพร 

ประชาสัมพันธ 

54 คน 

 

 

 

 

 

 

18 โรงเรียน 

 

 

18 โรงเรียน 

15,400 พ.ค.66 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย.66 

 

 

มิ.ย.66 

ก.1/ 

1,4,10 

1.โรงเรียนทุกแหงในสังกัด สามารถ

พัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียน 

ตามวิถีประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีความเขมแข็งอยางตอเน่ือง 

2.ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน มีความรู 

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี สามารถ

สงเสริมการดำเนินงานของสภา

นักเรียน ไดเปนอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

3.ผูนำสภานักเรียน มีการพัฒนา

ความรู ทักษะ บทบาทการเปนผูนำ 

ผูตาม มีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาได มีความเชื่อมั่น

และเกิดความภาคภูมิใจ และนำไปใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

1/1/2 สงเสริม 
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กลยุทธที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

3 สงเสริมการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา “พานองกลับมาเรียน” 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือขับเคลื่อนใหสถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินการติดตามคนหาเด็กตกหลนและเด็ก
ออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบการศึกษา และ
ไดรับการศึกษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางมี
คุณภาพ โดยมุงเนนการดำเนินการติดตามและ
ใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม  
รอยละ 100 
2.เพ่ือปองกันเด็กท่ีอยูในระบบการศึกษาหลุด
ออกจากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
สงเสริมการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ี
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

1.ประชุม Conference เพ่ือรับทราบ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน 
ของ สพฐ. / ประชุมตามท่ี สพฐ. 
กำหนด 
2.ประชาสัมพันธชี้แจงนโยบายและ 
แนวทางการดำเนินงานติดตามคนหาฯ  
สูสถานศึกษาในสังกัด 
3.ประชุมผูรับผิดชอบเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ติดตามคนหาฯ รูปแบบออนไลน
รวมกับสถานศึกษาในสังกัด 
4.สรุปรายงานโครงการ 

15 คน 
 
 
 
18 โรงเรียน 
 
 
15 คน 

5,000 มิ.ย.-ก.ย.66 
 
 
 

มิ.ย.-ก.ย.66 
 
 

มิ.ย.-ก.ย.66 
 
 
 

ก.ย.66 

ก.2/ 
5,6,7,8 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
นโยบายสงเสริมการเพ่ิมโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา “พา
นองกลับมาเรียน”นับเปนปจจัย
สำคัญท่ีจะสงผลใหเด็กไทยไดรับ
การศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ ตลอดจน
มีความพรอมในการเขาสูศตวรรษท่ี 
21 

4/2/3 สงเสริม 
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กลยุทธที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ที่ โครงการ/วตัถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

4 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2565 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษานนทบุรี พัฒนาความ 
และทักษะไดเขารวมการประกวดแขงขันใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2.เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เขารวมการ
ประกวดแขงขันในระดับภาค ซึ่งถือเปนผล
ระดับชาติ  

1.ประชุมเตรียมประกวดแขงขัน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 
2.อบรมผูดูแลระบบโปรแกรมแขงขัน
ของศูนยท่ีจัดการแขงขัน  
3.ประชาสัมพันธ รับสมัคร ผาน
โปรแกรมการแขงขัน 
4.การแขงขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
วันท่ี 24 – 26 ธันวาคม 2565 
ณ ศูนยพัฒนาสาระการเรียนรู 11 ศูนย 
5. คณะกรรมการอำนวยการฯ ออก
ติดตามและเย่ียมชม ศูนยแขงขันฯ 
6. ประชุมสรุปผลการดำเนินการ
แขงขันฯ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และเตรียมความพรอมการแขงขันฯ 
ระดับชาติ ณ จังหวัดราชบุร ี
7. การจัดนิทรรศการศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ จังหวัดราชบุร ี
8. รวมกิจกรรมการแขงขันฯ ระดับชาติ 
จังหวัดราชบุรี ระหวางวันท่ี 25 – 27 
มกราคม 2566  
9. ประชุมสรุปการแขงขันฯ และ
ตรวจสอบเกียรติบัตรรายชื่อนักเรียนท่ี
เขาแขงขันฯ 

8 คน 
 

 8 คน 
 

18 โรงเรียน 
 

11 ศูนย 
 
 

14 คน 
 

20 คน 
 
 
 

จัดบูธ 10 คน 
 

20 คน 
 
 

20 คน 

470,000 ต.ค.-ธ.ค.65 
 

ต.ค.-ธ.ค.65 
 

ต.ค.-ธ.ค.65 
 

ธ.ค.65 
 
 

ม.ค.66 
 

ม.ค.66 
 
 
 

ม.ค.66 
 

ม.ค.66 
 
 

ก.พ.66 

ก.2/ 
9 

1) นักเรียนไดแสดงออกอยาง
สรางสรรค ตามความถนัดและความ
สนใจ 
2) นักเรียนมีคุณภาพและมีศักยภาพ
ในการแขงขันทุกระดับ  
3) ครูผูสอนไดพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางเต็มตามศักยภาพ 
4) ภาพลักษณการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนท่ี
ยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น 

4/2/3 สงเสริม 
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กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

5 ขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนดวย
กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
สงผลตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนดวย
กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
2.เพ่ือสรางความรูความเขาใจสำหรับผูบรหิาร
สถานศึกษาและครูวชิาการในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามเปาหมายหลักสูตรแกนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงเนนสมรรถนะผูเรียน
ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) และมีกระบวนการประเมินผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือสรางความรูความเขาใจสำหรับครใูนการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
ที่สงผลตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน และทักษะที่
จำเปนในศตวรรษที่ 21 
4.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีการ
จัดทำหลักสูตรทองถิ่น และบูรณาการแหลงเรียนรู
ทองถิ่นใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

1.วิเคราะหขอมลูโรงเรียนที่มีการ
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดทำหลักสูตร
ทองถิ่น และบูรณาการแหลงเรียนรู
ทองถิ่นใหสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) ศึกษานิเทศก เพ่ือกำหนดกลยุทธ
รูปแบบการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ และ
พัฒนาเครื่องมือการนิเทศ 
3.ประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
มุงเนนสมรรถนะผูเรียนดวย
กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก และมี
กระบวนการประเมินผลการใชหลักสูตร 
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ
จัดทำหลักสูตรทองถิ่น และบูรณาการ
แหลงเรียนรูทองถิ่นใหสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
5.ดำเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ที่มุงเนนสมรรถนะ
ผูเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) และการ
จัดทำหลักสูตรทองถิ่น และบูรณาการ
แหลงเรียนรูทองถิ่นใหสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

18 โรงเรียน 
 
 
 
 
 

10 คน 
 
 
 

70 คน 
 
 
 

50 คน 
 
 
 

18 โรงเรียน 

63,000 ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ม.ีค.66 
 
 
 

ม.ค.-ม.ีค.66 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 
 

เม.ย.-ก.ย.66 
 

ก.3/ 
19,20 

1.ผูปกครอง ชุมชนมีความเชื่อมั่น 
ศรัทธาตอการดำเนินงานของ
โรงเรียนและสำนักเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี
2.นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 
พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
พรอมจะเปนกำลังท่ีสำคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 

3/3/2 นิเทศ 
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กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

6 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 
สพม.นนทบุรี 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดมีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี ระเบียบ กฎหมาย การ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ เจต
คติ และประสบการณในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา และ
นำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา สพม.นนทบุรี 
จำนวน 2 วัน 1 ครั้ง 
2. ศึกษาดูงานและแหลงเรียนรู  
จำนวน 3 วัน 1 ครั้ง 
3. สรุปผลการศึกษาดูงาน 
4. สรุปรายงานโครงการ 

50 คน 
(2 วัน) 

 
50 คน 
(3 วัน) 

 
 
 

287,000 ม.ค.-มี.ค.66 
 
 

ม.ค.-มี.ค.66 
 

ม.ค.-มี.ค.66 
ก.ย.66 

ก.3/ 
18,21, 

23 

บคุลากรทางการศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี ท่ีเขารับการพัฒนาทุกคน มี
วิสัยทัศนและทัศนคติท่ีดีตอองคกร มี
วินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสวนรวม มีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะและประสบการณ 
สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย ให
คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 
พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

3/3/4 อำนวยการ 

7 พัฒนาและสรางขวญักำลังใจขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สพม.นนทบุรี 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ เจต
คติ และประสบการณในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา และ
นำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
2.เพ่ือสรางขวัญกำลังใจแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาใหมีศักยภาพ
และสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู
อยางมืออาชีพ 

1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดนนทบุรี 
2. จางจัดทำปกเกียรติบัตร 
3. สรุปรายงานโครงการ 
 

เครือขาย
สงเสริมฯ 

 
 
 

60 ใบ 
 
 
 

39,000 ก.ค.-ก.ย.66 
 
 
 
 

ก.ค.-ก.ย.66 
ก.ย.66 

ก.3/ 
18 

ขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาท่ีเขารับการพัฒนาทุกคน มี
วิสัยทัศนและทัศนคติท่ีดีตอองคกร มี
วินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสวนรวม มีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะและประสบการณ 
สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย ให
คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 
พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
และมีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

3/3/4 อำนวยการ 
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กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

8 นิเทศบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด ใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
2.เพ่ือพัฒนาตอยอดหองเรียนคุณภาพ โดยใช
รูปแบบการนิเทศหองเรียนแบบ Blended 
Learning ตามแนวทาง GROUPS Model  
3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู จัดการเรียนรูท่ีมุง
พัฒนาสมรรถนะผูเรียนแบบถักทอความรู 
ทักษะ เจตคติคานิยม และคุณลักษณะผูเรียน
เขาดวยกัน ดวยการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
(Competency-Based Instruction) และการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทาง
พหุปญญา 
4.เพ่ือเปดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
5.เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและจุดเนน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสภาพความ
ตองการในการนิเทศของโรงเรียนในสังกัด 

1. Scan : ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 
ความตองการ ตอยอดจากกิจกรรม
ปงบประมาณที่ผานมา 
2. Set Strategies : สรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ศึกษานิเทศก 
เพ่ือกำหนดกลยุทธรูปแบบการนิเทศ  
ปฏิทินการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ 
3. Start to Improvement :  
- นิเทศหองเรียนแบบ Blended 
Learning ตามแนว GROUPS Model 
- นิเทศ เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการ
ดำเนินการของโรงเรียนตามนโยบายและ
จุดเนนหนวยงานตนสังกัด และตามความ
ตองการเชิงบริบทพ้ืนที่ 
  1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  2) การจัดทำหลกัสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะ 
  3) งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  4) งานสงเสริมวิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5) งานนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
  6) สถานศึกษาพอเพียง 
  7) โรงเรียนคุณภาพ 
  8) โรงเรียนคุณธรรม 

18 โรงเรียน 
 
 

10 คน 
 
 
 

18 โรงเรียน 
 
 
 

287,000 ม.ค.-ม.ิย.66 
 
 

ม.ค.-ม.ิย.66 
 
 
 

ม.ค.-ม.ิย.66 
 

 
 
 
 

ก.3/ 
10-20, 
22,23, 
26-28 

1.ผูปกครอง ชุมชนมีความเชื่อมั่น 
ศรัทธาตอการดำเนินงานของสำนัก
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี 
2.นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี เปนกำลังท่ีสำคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 

3/3/1 นิเทศ 
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ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

    9) การจัดการศึกษาเรียนรวม 
  10) โรงเรียนสุจริต 
  11) โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  12) โครงการสงเสริมการอาน (หองสมุด) 
  13) โครงการเพศวถิ ี
  14) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  15) การจัดการเรียนรูตามแนวทางพหุ
ปญญา 
4. Participate : การมีสวนรวม 
Share :  
- พัฒนา Google Site ศึกษานิเทศ
ออนไลน  
- พัฒนา Facebook ศึกษานิเทศออนไลน 
Support :  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ
การโคชและการใหคำปรึกษาของ
ศึกษานิเทศก  
-  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
5. Performance Assessment :  
กิจกรรมประเมิน สังเคราะห และสรปุผล
การดำเนินงาน 
6. Promote : กิจกรรมเวทแีลกเปลี่ยน
เรียนรู (Symposium) แนวปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 โรงเรียน 
 
 
 
 
 

10 คน 
 
 

18 โรงเรียน 
 

10 คน 
 
 

18 โรงเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ม.ิย.66 
 
 
 
 
 

ก.ย.66 
 
 

ม.ค.-ม.ิย.66 
 

ม.ค.-ม.ีค.66, 
ก.ค.-ก.ย.66 

 
ก.ย.66 
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กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

9 พัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของในการบริหารงานในหนาท่ี 
และการบริหารสูโรงเรียนแหงคุณภาพ 
โรงเรียนท่ีดีท่ีสุด และสูเขตพ้ืนท่ีแหงคุณภาพ 
เปนเขตท่ีดีท่ีสุด 
2.พัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active learning) เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมี
ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 รองรับวิถีชีวิต
ใหม ชีวิตวิถีถัดไป ใหเปนเปนนักเรียนท่ีดีท่ีสุด 

1.พัฒนาสมรรถนะผูบริหาร
สถานศึกษา 
 
2.พัฒนาสมรรถนะคร ู
 
3.พัฒนาสมรรถนะครูผูชวย (พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี) 
4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง
การศึกษา 
5.สรุปรายงานโครงการ 
หมายเหตุ เน่ืองจากงบมีจำกัด  
จึงขอดำเนินการตามโครงการ 
เฉพาะในสวนของพัฒนาครูผูชวย 

ผอ.18 คน 
รอง 58 คน 
ครู 1,724 

คน  
ครูผูชวย 100 

คน 
บุคลากร 44 

คน 
 
 
 

35,000 ม.ค.-ก.ย.66 
 

ม.ค.-ก.ย.66 
 

ม.ค.-ก.ย.66 
 

ม.ค.-ก.ย.66 
 

ก.ย.66 

ก.3/ 
17,18 

ขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ท่ีเขารับการพัฒนาทุกคน มี
วิสัยทัศนและทัศนคติท่ีดีตอองคกร มี
วินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสวนรวม มีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะและประสบการณ
สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย ให
คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 
พรอมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

3/3/4 พัฒนา 

10 สพม.นนทบุรี ทำความดีดวยหวัใจ ลดภัย
สิ่งแวดลอม และรวมอนุรักษพลังงาน 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรภายใน สพม.นนทบุรี มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ งดใช
โฟมบรรจุอาหาร มีการกำจัดขยะอยางถูกวิธี 
ลดขยะกระดาษในสำนักงาน ใชถุงผาหรือ
บรรจภุัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
จิตสำนึกรวมกันอนุรักษพลังงาน ลดคาใชจาย
ดานพลังงาน และใชพลังงานใหคุมคา 

1.กิจกรรมทำความดี 5 ส. Big 
Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณ
ท่ีทำงาน ใหมีความสะดวก สะอาด 
สรางสุขภาวะท่ีดีตอผูปฏิบัติงานและผู
มารับบริการ รวมท้ัง จิตอาสาพ้ืนท่ี
สาธารณะวัดเพลง จำนวน 2 ครั้ง 
2.กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษพลังงาน  
3.สรุปรายงานโครงการ 

50 คน 
(2 ครั้ง) 

 
 
 
 

50 คน 

31,000 พ.ย.65, 
ก.ค.-ก.ย.66 

 
 
 
 

ก.ค.-ก.ย.66 
 

ก.ย.66 

ก.3/ 
10,11 

บุคลากรภายใน สพม.นนทบุรี มี
จิตสำนึกในลดปริมาณขยะ มกีารคัด
แยกขยะ และรักษาสิ่งแวดลอม มี
ความรู ความเขาใจ ในการอนุรักษ
พลังงาน สงผลใหปริมาณขยะและ
คาใชจายสาธารณูปโภคภายใน
องคกรลดนอยลง นอกจากน้ี ยัง
สามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันท่ีบานของตนเองได
ดวย สงผลดีตอประเทศชาติตอไป 

5/3/2 อำนวยการ 
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กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

11 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูประวัติศาสตร
ไทยวิถีใหม วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือจัดทำฐานขอมูลแหลงเรียนรู
ประวัติศาสตรในทองถ่ินของโรงเรียนในสังกัด 
และมีการนำขอมูลดังกลาวไปสูการบูรณาการ
เน้ือหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
สถานศึกษา 
- เพ่ือจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสาระการ
เรียนรูทองถ่ิน ท่ีสามารถใชเปนแนวทางการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการ
บริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดได 
- เพ่ือดำเนินการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูประวัติศาสตรไทยในระดับ
สถานศึกษาจากศึกษานิเทศก 
- เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมประวัติศาสตรไทย และนำไปสูการ
คัดเลือกผลการปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best 
Practice) ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

1.การประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริม
ประวัติศาสตรไทยในพ้ืนท่ีสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษานนทบุรี 
2.การสำรวจฐานขอมูลแหลงเรียนรู
ประวัติศาสตรไทยในทองถ่ินของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี
3.การจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู
ทองถ่ิน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา นนทบุรี 
4.การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูประวัติศาสตรไทยของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุร ี
5.กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการ
สงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรไทย
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี
6.สรุปรายงานโครงการ 

10 คน 
 
 
 

18 โรงเรียน 
 
 
 

40 คน 
 
 

18 โรงเรียน 
 
 
 

18 โรงเรียน 
(มอบโล) 

 
 
 
 
 

22,900 ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 
 

ม.ค.-มี.ค.66 
 
 

เม.ย.-มิ.ย.66 
 
 
 

ก.ค.-ก.ย.66 
 
 
 

ก.ย.66 

ก.3/ 
10,11, 
18,19, 

20 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได
มีการบริหารจัดการ รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมให 
ผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู 
และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย  
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
 

3/3/2 นิเทศ 
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กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

12 การจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผูสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน 
วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัด มีระบบจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศผูสำเรจ็การศึกษาจากแบบ
รายงานผูสำเร็จการศึกษา ปพ.3 ในการ
ดำเนินการจัดสงขอมูลใหไดอยางรวดเร็ว 
สามารถชวยกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง 
เปนระบบในการสืบคนได           
2.เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรีและโรงเรียน มีการพัฒนา
ระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงาน
ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.3) ออนไลน         
เพ่ือประโยชนทางการศึกษาได 

1.ผูรับผิดชอบเขารับการพัฒนา 
2.ใหความรู สนับสนุนสื่อใหกับ
ผูรับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัด  
(ผานเว็บไซดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี) 
3.โรงเรียนการดำเนินงาน 
4.กำกับ ติดตาม จัดทำแบบรายงาน
ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
ออนไลน 
5.คัดเลือกโรงเรียนท่ีดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จ 
6.สรุปรายงานโครงการ 

18 โรงเรียน 
18 โรงเรียน 

 
 
 

18 โรงเรียน 
18 โรงเรียน 

 
 
 

18 โรงเรียน 
 
 
 
 
 

1,900 เม.ย.-มิ.ย.66 
เม.ย.-มิ.ย.66 

 
 
 

เม.ย.-ก.ย.66 
เม.ย.-ก.ย.66 

 
 
 

ก.ค.-ก.ย.66 
 

ก.ค.-ก.ย.66 
 
 
 

ก.4/ 
21,24 

1.ครูโรงเรียนในสังกัด เกิดความรู
ความเขาใจสามารถปฏิบัติงานไดทัน
ตามระยะเวลา และถูกตอง  
2.โรงเรียนในสังกัด และสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี มีระบบท่ีชวยในการจัดเก็บ 
ตรวจสอบ ขอมูลสารสนเทศผูสำเรจ็
การศึกษาจากแบบรายงานผูสำเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) ออนไลนท่ี 
เชื่อถือได 

6/4/5 สงเสริม 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ/สพฐ./

ศธจ. 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

13 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรทาง 
การศึกษา สพม.นนทบุรี 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมทั้ง นโยบายและแนวทางการ
บริหารงานราชการทั้งหมด 
2.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและ
ประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาการบริหารการ
จัดการศึกษา 
3.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 

1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
สพม.นนทบุรี เดือนละ 1 ครั้ง รวม
จำนวน 12 ครั้ง 
2. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา สพม.นนทบุรี  
จำนวน 1 ครั้ง 
3. การประชุมผู้บริหาร สพม.นนทบุรี 
(ประชุม ผอ.กลุ่ม) เดือนละ 3 ครั้ง 
รวมจำนวน 36 ครั้ง 
4. การประชุมบุคลากร สพม.นนทบุรี 
2 เดือน/ครั้ง (เดือนเว้นเดือน) รวม
จำนวน 6 ครั้ง 
5. สรุปรายงานโครงการ 
 

35 คน  
(12 ครั้ง) 

 
130 คน 

 
 
 

12 คน  
(36 ครั้ง) 

 
50 คน 

 
 
 
 

198,000 ต.ค.-ก.ย.66
 
 

ม.ค.-มี.ค.66
 
 
 

ต.ค.-ก.ย.66
 
 

ต.ค.-ก.ย.66
 
 

ก.ค.-ก.ย.66

ก.4/ 
22,23,

26 

ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทุกระดับ ได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมทั้ง นโยบายและแนว
ทางการบริหารงานราชการทั้งหมด 
ทำให้สามารถพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้มีการบริหารงานแบบบูรณา
การเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
จนบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม 

6/4/5 อำนวยการ
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กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

14 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพือ่พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
สพม.นนทบุรี 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให
สอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และนโยบาย 
2.เพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด 
3.เพ่ือประสานการทำงานระหวางสถานศึกษา
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา  
และสหวิทยาเขต 
4.เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
5.เพ่ือสรุปการดำเนินงานของศึกษานิเทศกเพ่ือ
เสนอตอคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
6.เพ่ือนำผลการดำเนินงานมาวางแผนการ
ดำเนินโครงการป 2566 

1.จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการ
นิเทศสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.
นนทบุรี  โดยคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)และศึกษานิเทศก 
2.จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 4 ครั้ง/ป 
3.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) ออกนิเทศโรงเรียนรวมกับ
ศึกษานิเทศกประธานเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพและประธานสหวิทยาเขต 
4.สรุปรูปเลมรายงานผลการดำเนินงาน 

10 คน 
 
 
 
 
 

19 คน  
(4 ครั้ง) 

 
25 คน  
(2 ครั้ง) 

 
 
 

50,000 ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย.66 
 
 

ม.ค.-มิ.ย.66 
 
 
 
 

ก.ย.66 

ก.4/ 
26 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืน
การศึกษามัธยมศึกษามคีุณภาพใน
ทุกมิติ 

6/4/5 นิเทศ 
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กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

15 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานดาน
งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาใน
สังกดั 
2.เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดมีระบบดิจิทัลครอบคลุม
การทำงาน ดานการบริหารงบประมาณ 
3.เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
และประสบการณในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมนนทบุร ี

1.เพ่ิมประสิทธิภาพงานดาน
งบประมาณ สพม.นนทบุรี สูระบบ
ดิจิทัล 
2.อบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานดานงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ใหแก
สถานศึกษาในสังกัด 
3.กำกับ ติดตาม และสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
 

47 คน 
(1 ครั้ง) 

 
47 คน 
(2 ครั้ง) 

 
 
 

40,000 ม.ค.-มี.ค.66 
 
 

ม.ค.-มี.ค.66 
 
 
 
 

ก.ย.66 

ก.4/ 
21,23, 

24 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรี และสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแหง พัฒนาการทำงาน
ดานงบประมาณสูระบบดิจิทัล 
สามารถใหบริการดานงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และพัสดุแกผูมาติดตอ
ราชการไดอยางถูกตอง ดวย
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว 
โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
เปนไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ 
และขอบังคับท่ีเกี่ยวของท่ีไดกำหนด
ไว ซึ่งจะนำไปสูการยอมรับและมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของภาครัฐท่ีมปีระสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

6/4/5 การเงิน 
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กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

16 พัฒนาระบบบริหารจัดการสูระบบดิจิทัล 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาทักษะ Digital Literacy ใหแก
บุคลากรเพ่ือพรอมสูการเปลี่ยนแปลงเปน
องคกรดิจิทัล 
2.เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดมีระบบดิจิทัลครอบคลุม
การทำงานท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดาน  การบริหารท่ัวไป 
 

1.มอบนโยบายสถานศึกษาเพ่ือใช
ระบบดิจิทัลใหครอบคลุมท้ัง 4 ดาน 
ภายในโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2.พัฒนาเว็บไซต และระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานใหรองรับ
การทำงานของบุคลากรในระบบดิจิทัล  
3.อบรมการใชงานเว็บไซต และระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนา
ทักษะ Digital Literacy ใหแกบุคลากร
ในเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาเพ่ือนำ
ความรูไปประยุกตใชระบบดิจิทัล ให
ครอบคลุมงานท้ัง 4 ดาน อยาง
ปลอดภัย 
4.อบรมการจัดทำขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ผานระบบออนไลน 
5.ปรับปรุงระบบเครือขายภายในพรอม
อุปกรณตอพวง 
6.กำกับ ติดตาม และสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

18 โรงเรียน 
 
 

จัดจางเขียน
เว็บไซต 

 
48 คน 
(3 วัน) 

 
 
 
 
 

18 โรงเรียน 
(Online) 

 
 
 

51,000 ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.-มิ.ย.66 
 

ก.ค.-ก.ย.66 
 

ก.ค.-ก.ย.66 

ก.4/ 
21,23, 
24,25 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรี และสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแหง พัฒนาการทำงานสู
ระบบดิจิทัลครอบคลุมกระบวนงาน
ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดาน
การบริหารท่ัวไป สามารถใหบริการผู
มาติดตอราชการ ท้ังนักเรียน ครู 
ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนไดสวน
เสียกับการจัดการศึกษา ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป ดวยเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เพ่ิม
ความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ยึด
หลักธรรมาภิบาล ซึง่จะนำไปสูการ
ยอมรับและมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของภาครัฐ 

6/4/5 ICT 

 
 

 



72 
 

กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วตัถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานของ สพม.นนทบุรี 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือรวบรวมขอมูลการดำเนินงานการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2.เพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
3.เพ่ือติดตาม รายงาน และประเมินผล การ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  
4.เพ่ือรับการตรวจติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบาย จุดเนน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 

1.ประชุมรับนโยบายการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แตงแตงคณะกรรมการ และ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  
2.ประชุมการสรางความเขาใจการ
ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 วิเคราะห และ
จัดทำแนวทางการดำเนินงาน กำหนด
รูปแบบ เครื่องมือ การกำกับติดตาม
โดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขต
พ้ืนท่ี 
3.การรับการตรวจติดตามการตรวจ
ราชการและดำเนินการตามภารกิจ 
นโยบายสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ 
4.ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานโครงการ 

40 คน 
 
 
 

40 คน 
 
 
 
 
 
 
 

40 คน 
 
 

40 คน 
 
 

36,000 เม.ย.-มิ.ย.66 
 
 
 

เม.ย.-มิ.ย.66 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-มี.ค.66 
 
 

ก.ค.-ก.ย.66 

ก.4/ 
23 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรี มีขอมูลตามแบบ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ของ สพฐ. และมีผลการประเมินการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการ
ดำเนินงานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยางตอเน่ืองเพ่ือบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม
นโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาตินโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6/4/5 แผน 
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กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ/วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะ 
เวลา 

กลยุทธ/ 
ตัวช้ีวัด 
สพม.
นบ. 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลอง 
ยุทธศาสตร 
ชาติ/สพฐ./ 

ศธจ. 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

18 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรี 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีประสิทธิภาพและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 
2.เพ่ือใหหนวยงานใชแผนปฏิบัติการประจำป 
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
3.เพ่ือใชกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 

1.ประชุมวางแผนกลยุทธ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 
5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของ สพม.
นนทบุรี 
2.ประชุมวางแผนโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
3.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
4.จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 
5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของ สพม.
นนทบุรี  
5.รายงานผลการดำเนินงาน 
 

50 คน 
 
 
 

50 คน 
 
 

20 คน 
 
 

อยางละ 
30 เลม 

12,600 ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.65 
 
 

ม.ค.-มี.ค.66 
 
 
 
 

ก.ค.-ก.ย.66 

ก.4/ 
23 

1.สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรีมีแผนของ
หนวยงานท่ีมีความสอดคลองกับแผน
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 
ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 
2560 
2.สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรีใชแผนของ
หนวยงาน เปนสวนชวยสราง
วัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ
และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

6/4/5 แผน 
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สวนที่ 5 
การบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ

 
   แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรีเปนเครื่องมือและกรอบทิศทางสำคัญในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการมีสวนรวม การสรางความรู               
ความเขาใจส่ือสารระหวางหนวยงาน เริ่มต้ังแตกระบวนการจัดทำจนถึงการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผล
สำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
คนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ
ระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนรองรับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไปของศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น จึงกำหนด
แนวทางในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรีสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
 1. สรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทุกระดับ ใน
สาระสำคัญ ของแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใหเกิดการรับรูและเขาใจในทิศทาง
เดียวกัน  
  2. ผูบริหารตองใหความสำคัญในการใชแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนกรอบใน
การบริหารงานและงบประมาณของหนวยงาน  
  3. ใหความสำคัญในการบริหารจัดการ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีสวนรวม                
ท่ีเอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุ ตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกำหนดไว
การกำหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีนำไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย รวมท้ังบริหารงบประมาณใน
การดำเนินการตองคำนึงถึงความคุมคา ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด สอดคลองและเปนไปตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 อยางเปนระบบ  
  5. หนวยงานทุกระดับรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามหวงระยะเวลา ท้ังในระดับโรงเรยีน เขตพื้นท่ีการศึกษา อยางเปนระบบ  
 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
  การติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัติ มี
แนวทางและกระบวนการสำคัญดังนี้  
  1. แตงต้ังคณะทำงานทุกกลุมงาน เพื่อรวมกันกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน การรายงานผลการ
ดำเนินงาน  
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  2. กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตาม ประเมนิผลและรายงานใหเหมาะสมในแตละปงบประมาณ เพื่อให
สอดคลองกับการรายงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา (ITA) ของหนวยงานท่ีตองดำเนินการโดยแบงเปน 
   2.1 แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 
2566 (เปนรายไตรมาส) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (แบบติดตามแผน 1) 
   2.2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (แบบติดตามแผน 2) 
   2.3 แบบติดตามการเบิกจายงบประมาณตามแผนการบริหารงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (แบบติดตามแผน 3) 
   รายละเอียดแบบรายงานท้ัง 3 สามารถศึกษาไดจาก ภาคผนวก ข 
 3. แจงเวียนแบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ แกผูอำนวยการกลุม/หนวย และผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบรูปแบบการรายงานของ
ปงบประมาณนี้ และสามารถรายงานไดอยางถูกตอง 
  4. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให
ไดขอมูลสารสนเทศ นําไปสูการปรับปรุงหรอืทบทวนแนวทางการดําเนินงานตอไป  
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
ท่ี 191/256๕ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

--------------------------------------- 
 ดวย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เพื่อใชเปนกรอบกำหนดทิศทาง และจุดเนนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และ
แผนระดับตางๆ   

  ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแตงต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 
  1)   นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม ประธานกรรมการ 
   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 2)  นางศุภรินทร  พรมรินทร   กรรมการ 
   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
  3)  นายกิตติ  กสิณธารา  กรรมการ 
   ผูแทน ก.ต.ป.น.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 4)  นางเพลินทิพย  หินเทา  กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
 5)  นางสมพิศ  จาตุรันตานนท กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 6)  นางนาฏธยาน  รอดสน กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7)  นางพันธธนนนัต  หุตะกมล  กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 8)  นายปญกฤช  เดชากรพรรธน กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 9)  นางสาวสกาวรัตน  จรุงนันทกาล  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 

/1๐) นาย... 

เอกสารหมลข 1 
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 10)  นายวิทยทิชัย  พวงคำ  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 
  11)  นายคูบุญ  ศกนุตนาค กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 12)  นางสาวนฤมล  บุญพิทักษ    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 13)  นายปริญญา  อินทรา  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 14)  นางสาวนภาจิตร  ดุสดี กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 15)  นางสาวหทัยภัทร  จีนสุทธิ ์   กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 16)  นายเอกภพ  พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 17)  นางสาวศิริมาส  เจนหัตถการกิจ    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 18)  นางสาวเอมพร  นอยจินดา   กรรมการ 
   นักประชาสัมพันธ ชำนาญการ 
 19)  นางอรดาวัลย รัตนจันทร  กรรมการ 
   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 20)  นางสาวเพญ็ศร ีจันทรวองกิจ กรรมการ 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ 
  21)  นางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ    กรรมการ 
   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 22)  นายเอกสิทธิ์  วัฒนาธนกุล  กรรมการ 
   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 23)  นายธิรพงษ  เทโหปการ  กรรมการ 
   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 24)  นางสาวสาววิณี  ประกาลัง  กรรมการ 
   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 25)  นางสาวโสภิดา  กาญจนจิตร  กรรมการ 
   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 26)  นางสาวธัญณภัทร  อินดี  กรรมการ 
   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 27)  นายธนภูมิ  กอนดวง  กรรมการ 
   นักจิตวิทยา 
 28)  นายสิทธิกร  หอยสัน  กรรมการ 
   พนักงานราชการ 

/29) นาย... 
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 29)  นายศิริพงษ  ทีนะกุล กรรมการ 
   พนักงานราชการ 
 30)  นางสาวพัชรี  การถาง กรรมการ 
   พนักงานราชการ 
 31)  นางสาวกนกอร  วรขันธ กรรมการ 
  เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 32)  นางสาวสุภา  ผลาเผือก กรรมการ 
  เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
  33)  นางสาวแพร  สุมงคลวุฒิกุล  กรรมการ 
  เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 34)  นางสาวกาญจนาพร  รัตนศรีงาม กรรมการ 
  เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 35)  นางสาววรรณิศา  ยอมสระนอย กรรมการ 
  เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 36)  นายพรเลิศ  ฉิมแปน กรรมการ 
   เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานบุคคล 
 37)  นางสาวอณิญญพัชญ  อุนศร ี กรรมการ 
  เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  38)  นางสาววันวิสา นวลเปนใย  กรรมการ 
   เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานบุคคล 
 39)  นายพิพิธ  เรืองสมบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ 
 40)  นายณัฐ  นุตพันธุ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มีหนาท่ี จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติ
การประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 
 1)   นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม ประธานกรรมการ 
   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 2)  นางศุภรินทร  พรมรินทร   กรรมการ 
   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
  3)  นายกิตติ  กสิณธารา  กรรมการ 
   ผูแทน ก.ต.ป.น.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 4)  นางเพลินทิพย  หินเทา  กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
 5)  นางสมพิศ  จาตุรันตานนท กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

/6) นาง... 
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 6)  นางนาฏธยาน  รอดสน กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7)  นางพันธธนนนัต  หุตะกมล  กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 8)  นายปญกฤช  เดชากรพรรธน กรรมการ 
   ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 9)  นางสาวสกาวรัตน  จรุงนันทกาล  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 
 10)  นายวิทยทิชัย  พวงคำ  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 
  11)  นายคูบุญ  ศกนุตนาค กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 12)  นางสาวนฤมล  บุญพิทักษ    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 13)  นายปริญญา  อินทรา  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 14)  นางสาวนภาจิตร  ดุสดี กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 15)  นางสาวหทัยภัทร  จีนสุทธิ ์   กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 16)  นายเอกภพ  พรหมสุทธิรักษ  กรรมการ 
  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 17)  นางสาวศิริมาส  เจนหัตถการกิจ    กรรมการ 
   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
 18)  นายพิพิธ  เรืองสมบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ 
 มีหนาท่ี พิจารณาความเหมาะสม และกล่ันกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  
 ใหคณะทำงานท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค                  
และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ  
  ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
   ส่ัง  ณ   วันท่ี    18    ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

                                                  (นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม)  
                                 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
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แบบติดตามแผน 1 
แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2566 (เปนรายไตรมาส) 

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
(สำหรับ ผูรับผิดชอบโครงการ รายงานรายไตรมาส) 

รอบการกำกับ ติดตามระยะเวลา   3เดือน  6เดือน  9เดือน  12เดือน 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรมท่ีได
ดำเนินการ 

ไดรบัอนุมัติ
งบประมาณ 

การใชจายงบประมาณ รายไตรมาส รวม
เบิกจาย

งบประมาณ 

คงเหลือ/
สงคืน

งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ
ความกาวหนา 

(0-100%) 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
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แบบติดตามแผน 2 
 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนนิงานโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบรีุ 

(สำหรับ ผูรับผิดชอบโครงการ ใชรายงานเม่ือโครงการแลวเสร็จ) 
 

(ใชแบบฟอรมนี้กับงานโครงการท้ังงบ สพม.นนทบุรี/งบ สพฐ./งบอื่นๆ ท่ี ผอ.อนุมัติใหทำโครงการ) 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม................................................................................................................................. 
  (กรณีเปนกิจกรรม ใหเขียน “ช่ือกิจกรรม.............” แลวตามดวยคำวา “ภายใตโครงการ.............”) 
 1.1 ตอบสนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี..........................................ตัวช้ีวัดท่ี............................................. 
 1.2 ตอบสนองกลยุทธ สพม.นนทบุรี ขอท่ี........................................................................................ 
  1.2 งบประมาณโครงการ  จำนวน................................................บาท  (งบเต็ม) 
    จำแนกงบเปน   งบ สพม.นนทบุรี     จำนวน..........................บาท 
    และ  งบ ของ.สพฐ.                      จำนวน..........................บาท 
                                           งบ ของ...................................          จำนวน..........................บาท 
  1.3 ใชจายงบประมาณไป..............................................................บาท 
 1.4 คงเหลืองบประมาณ (1.2-1.3=?).........................................บาท (ติดลบแสดงวาใชงบเกิน)   
  1.5 ผูรับผิดชอบโครงการ.............................................................  โทร............................................. 
 1.6 ระยะเวลาดำเนินการ.................................................................................................................. 
  1.7 กลุม/หนวย.................................................................................................................................. 
2. หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
3. วัตถุประสงค/ตัวช้ีวัดโครงการ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
4. วิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายใหละเอียดเปนข้ันตอนวาทำอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  กับใคร จำนวน
เทาไหร อยางไร)  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
5. ผลการดำเนินงาน (พรอมภาพประกอบ 3-5 ภาพ) 
 เชิงคุณภาพ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  เชิงปริมาณ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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6.การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ (โปรดทำเคร่ืองหมายถูกในชองสี่เหลี่ยม  ตามความเปนจริง) 
  6.1 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 
    บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ 
    บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ 
    ไมบรรลุตามวัตถุประสงค เพราะ........................................................................................ 
  6.2 จำนวนบุคลากรหรือผูดำเนินการ 
    มากเกินไป    
    เพียงพอ   
    นอยเกินไป 
  6.3 ความรวมมือในการดำเนินการของผูรวมงาน/ผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
    ไดรับความรวมมือดีมาก   
    ไดรับความรวมมือพอสมควร   
    ไดรับความรวมมือนอย 
  6.4 ระดับความพงึพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของท่ีมีผลผลิต หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
    ระดับ 4 คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป 
   ระดับ 3 คิดเปนรอยละ 70 - 79 
   ระดับ 2 คิดเปนรอยละ 60 - 69 
   ระดับ 1 คิดเปนรอยละ 50 - 59 
  6.5 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (ดำเนินการเสรจ็แลว เมื่อวันท่ี..................................................) 
    โครงการแลวเสร็จ ตรงตามท่ีกำหนดในแผนฯ 
    โครงการแลวเสร็จ เร็วกวาท่ีกำหนดในแผนฯ 
    โครงการแลวเสร็จ ชากวาท่ีกำหนดในแผนฯ เพราะ...................................................... 
 6.6 การรายงานในระบบ eMENSCR  
    รายงานในระบบ เรียบรอยแลว 
    ไมไดรายงานในระบบ เพราะ......................................................................................... 
7.ผลลัพธความสำเร็จและประโยชนท่ีไดรับจากการดำเนินการโครงการ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
8.ผลการดำเนินงานท่ีเปนแบบอยาง (ระบุช่ือ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัลท่ีไดรับ ถามี) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
9.ปญหา อุปสรรค ขอจำกัด แนวโนมสภาพปญหา ขอเสนอแนะ 
  9.1 ปญหา อุปสรรค ขอจำกัด 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  9.2 ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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10.สรุปโครงการ 
   ยุติโครงการ เหตุผล..................................................................................................................... 
 ..................(แกปญหาไดแลวจึงยุติ / โครงการไมสอดคลองเปาหมายของสวนกลาง)........................ 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
  ดำเนินโครงการตอ แนวทางการบริหารโครงการใหเกิดความยั่งยืน............................................ 
 ..................(จะจัดกิจกรรมอะไรเพิ่มเติม ในปหนา เพื่อใหโครงการเกิดความยั่งยืน).......................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 
 
 
     (ลงช่ือ)     ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 

(..........................................) 
 

    (ลงช่ือ)                                 ผูอำนวยการกลุม/หนวย 
(.........................................) 

 
     (ลงช่ือ)                                 รอง ผอ.สพม.นนทบุรี 

(.....................................) 
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แบบติดตามแผน 3 
 

แบบติดตามการเบิกจายงบประมาณตามแผนการบริหารงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

(สำหรับ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยใชรายงาน) 
 

ไตรมาสท่ี    1 (ต.ค.-ธ.ค.)   2 (ม.ค.-มี.ค.)  3 (เม.ย.-มิ.ย.)   4 (ก.ค.-ก.ย.) 
 

ท่ี รายการ จำนวนเงินท่ีไดรับ ผูกพัน ผลการเบิกจาย คงเหลือ 
1. งบบุคลากร     
 1.1     
 1.2     
 รวม     

2. งบดำเนินงาน     
 2.1 คาใชจาย.......     
 2.2 คาใชจาย.......     
 รวม     

3. งบลงทุน     
 3.1 รายการ     
 3.2 รายการ     
 รวม     

4. งบเงินอุดหนุน     
 4.1 เงินอุดหนุนรายการ...     
 4.2 เงินอุดหนุนรายการ...     
 รวม     

5. งบรายจายอื่น     
 5.1 คาใชจาย...     
 5.2 คาใชจาย...     
 รวม     
 รวมท้ังสิ้น     
 รวมคิดเปนรอยละ     

 

          ลงช่ือ                               ผูรายงาน 
     (........................................) 

      ตำแหนง................................................ 
 

       ลงช่ือ                               ผูรับรอง 
    (.........................................) 

       ตำแหนง ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
วันท่ี..................................... 
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ผังความเช่ือมโยงของแผนสำคัญตางๆ กับแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพม.นนทบุรี 
 

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 1 

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3 

ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสงัคม 

ยุทธศาสตรที่ 6 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทฯ 
1. ความมั่นคง 

11. การพัฒนาศกัยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต 

12. การพัฒนาการเรียนรู 
17. ความเสมอภาคและหลักประกัน

ทางสังคม 

21. การตอตานการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

แผนแมบทยอย 
การปองกันและแกไขปญหาท่ี
มีผลกระทบตอความมั่นคง 

• การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการ
ต้ังครรภจนถึงปฐมวัย 

• การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

• การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ

สังคมและสุขภาพ 

การปองกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ปรับปรุง) 

12. ดานการศึกษา 
11.ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
13 

หมุดหมายท่ี 12 

ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 

หมุดหมายท่ี 9 

ความยากจนขามรุนลดลง และความ
คุมครองทางสังคมเหมาะสมเพียงพอ 

หมุดหมายท่ี 13 

ภาครัฐสมรรถนะสูง 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน สพฐ. 

กลยุทธท่ี 1 

สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมี
ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธท่ี 3 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท่ี 2 

เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธท่ี 4 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดนนทบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งใหสงัคม 

   ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 
   ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะครู อาจารยและบคุลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางโอกาสและความเสมอภาคในการ

เขาถึงการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

แผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
สพม.นนทบุรี 

กลยุทธท่ี 1 

สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมี
ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธท่ี 3 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท่ี 2 

เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธท่ี 4 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 
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พื�นที�แห่งคุณภาพ
สพม.นนทบุรี

Best Office : Best School : Best Teacher : Best Student
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