
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ อ ก ส า ร ลํา ดั บ ที�  2 / 2 5 6 5
ก ลุ่ ม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผน

สาํ นั ก ง า น เ ข ตพื� น ที� ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า น ร า ธิ ว า ส   เ ข ต   2
สาํ นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั� น พื� น ฐ า น

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร

แผนปฏิบติัการประจาํป� งบประมาณ
พ.ศ.2566

ข อ ง สาํ นั ก ง า น เ ข ตพื� น ที� ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  น ร า ธิ ว า ส  เ ข ต  2



ค ำน ำ 

  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยมี
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ควำมเป็นมำ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่ “ต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ก าหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) ซึ่งมีท่ีตั้งในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ จึงมีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจ
ข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่
กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผน
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผนห้า
ปี และแผนปฎิบัติราชการรายปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี โดยในวาระแรกให้
จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2 ไดจ้ัดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2566 -2570  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2  โดยศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ  ซ่ึงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 -2570  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธวิาส เขต 2  นี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2   ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส  เขต 2  ได้จัดท า
แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผล
การด าเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับตามหลักการเชิงเหตุและผล (XYZ)  เข้าสู่ระบบติดตาม และ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   
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สภำพทั่วไป 
 
  ด้ำนกำยภำพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ จัดการศึกษาในพ้ืนที่บริการ 5 อ าเภอ ของ
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อ าเภอตากใบ  อ าเภอสุไหงโก-ลก   อ าเภอแว้ง  อ าเภอสุไหงปาดี  และอ าเภอสุคิริน  
 
   สภำพภูมิศำสตร์ 
 ภูมิประเทศ : พ้ืนที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นป่าและภูเขา ซึ่งมีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จรด
เทือกเขาสันกาลาคีรี  ซึ่งเป็นพรมแดนไทย-มาเลเซีย  ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่    
ทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย  โดยเฉพาะอ าเภอตากใบ  และมีที่ราบลุ่มบริเวณ
แม่น้ า 2  สาย  คือ  แม่น้ าสุไหงโก-ลก   และแม่น้ าตากใบ มีพ้ืนที่พรุประมาณ  200,000  ไร่ 
 ภูมิอำกำศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฝนตกชุกในช่วง เดือน
พฤศจิกายน – มกราคม ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
 
  สภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรปกครอง 
  สภำพสังคม  :  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม การติดต่อสื่อสารในชีวิต ประจ าวันใช้
ภาษามาลายูท้องถิ่นปนกับภาษาไทย     
 เศรษฐกิจ : รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลักคือ    
การท าสวนยางพารา การปลูกผลไม้ การท านา การท าสวนมะพร้าว การประมง และการเลี้ยงสัตว์  
 กำรปกครอง  : ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 อ าเภอ 
ไดแ้ก่ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอแว้ง อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอสุคิริน  
 
อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้  
  1.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ท าหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะก ากับดูแล ประสาน
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุ นการด าเนินงานของ
คณะกรรมการและสถานศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที ่ 
  1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  
  1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ  
  1.4 จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายในและพัฒนาองค์กร  
  1.5 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
  1.6 ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.7 ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
  1.8 ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
  1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ   
  1.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่  
  2.1 จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  
  2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
  2.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน  
  2.4 ด าเนินการวเิคราะห ์และจดัท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
   3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
   3.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
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   3.3 ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
   3.4 ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ 
   4.1 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
   4.2 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
   4.3 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
   4.4 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
   4.5 ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์ 
   4.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน้าที่  
  5.1 วางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง  
  5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  5.3 วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  5.4 ศึกษา วิเคราะห์และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.5 จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ  
  5.6 จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
  5.7 ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร
ประจ าตัว และการขออนุญาตต่างๆ  
  5.8 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนิน คดีของรัฐ  
   5.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ 
   6.1 ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
   6.2 ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
   6.3 ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
   6.4 ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   6.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวจิัยภายในประเทศและต่างประเทศ 
   6.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   6.7 ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่  
   7.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
   7.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   7.3 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมิน ผลการศึกษา  
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   7.4 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
   7.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   7.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   7.7 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
   7.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่  
   8.1 ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
   8.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  8.3 ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
  8.4ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา 
  8.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
  8.6 ส่งเสริมงานการแนะแนวสขุภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด   เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
  8.7 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  8.8 ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  8.9 ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
  8.10 ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
  8.11 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8.12 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8.13 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่  
  9.1 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 

  9.2 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ กับผลผลิต
หรือเป้าหมายที่ก าหนด 

  9.3 ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

  9.4 ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
  9.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  10.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  10.2 ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  10.3 ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  10.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
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  10.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
  10.6 ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  10.7 ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
  10.8 ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  10.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดี
ของรัฐ 
  10.10 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
 

 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

(ก.ต.ป.น.) 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่ม 
บริหำร 

งำนบุคคล 

กลุ่ม
นโยบำย 
และแผน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลฯ 

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร  

 

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศกึษำ 
16 ศูนย์ 117 โรงเรียน 

กลุ่มพัฒนำครู 
และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

โรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรทั่วไป 
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ข้อมูลพื้นฐำน 
  

1. จ ำนวนบุคลำกรในสังกัด 
 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ   
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 97 คน 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   29 คน 
 ครูผู้สอน 1,461 คน 
 ครูผู้สอน (มาช่วยราชการ) 1 คน 
 ครูผู้สอน (ไปช่วยราชการ) 3 คน 
 พนักงานราชการ               399 คน 
 พนักงานราชการ  ไปช่วยราชการ 26 คน 
 ลูกจ้างประจ า 16 คน 
 ลูกจ้างรายชั่วโมง 10 คน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     1 คน 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 คน 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ไปช่วยราชการ) - คน 
 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์ 12 คน 
 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    40 คน 
 ครู (มาช่วยราชการ)       - คน 
 ลูกจ้างประจ า 5 คน 
 พนักงานราชการ 3 คน 
 พนักงานราชการ (มาช่วยราชการ) 26 คน 
 ลูกจ้างรายเดือน  (งบสพฐ.)                          437 คน 
 ลูกจ้างรายเดือน  (งบส านักงาน)                          - คน 
 รวม  คน 

  
    แหล่งที่มาของข้อมูล : จากกลุ่มบริหารงานบุคคล   ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 
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ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  
      
  1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็นรายอ าเภอ  (ข้อมูล ณ  10  พ.ย..  25665) 
 

อ ำเภอ จ ำนวนโรง 
ตากใบ 31 
แว้ง 27 
สุไหงโก-ลก 13 
สุไหงปาดี 31 
สุคิริน 15 

รวม 117 
 
 2.  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  (ข้อมูล ณ  10  พ.ย.  2565) 
 

ประเภทท่ีเปิดสอน จ ำนวนโรง 
ระดับประถมศึกษา 99 
ระดับขยายโอกาส 18 

รวม 117 
   
  3.  ขนาดโรงเรียน  (ข้อมูล ณ  10  พ.ย.  2565) 
 

ที ่ ขนำดโรงเรียน จ ำนวน 
1. ขนาดเล็ก 33 
2. ขนาดกลาง 73 
3. ขนาดใหญ่ 10 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ 1 

รวม 117 
 
 4.  จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู  แยกเป็นรายอ าเภอ  (ข้อมูล ณ  10  พ.ย..  25665) 
 

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวน 
โรงเรียน 

ระดับ 
รวม 

ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 
1. ตากใบ 31 1,926 6,267 517 8,710 
2. แว้ง 27 1,251 4,631 238 6,120 
3. สุคิริน 15 649 2,271 307 3,227 
4. สุไหงโก-ลก 13 832 3,801 583 5,222 
5. สุไหงปาดี 31 1,120 4,322 192 5,634 

รวม 117 2,778 21,232 1,843 28,913 
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  5. จ านวนนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 และศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ข้อมูลสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2565  สพป.นราธิวาส เขต 2) 

 
ที ่ ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปี 

การศึกษา64 
นร.ที่เรียนจบ นร.ที่ศึกษาต่อ อัตราการเรียนต่อ(ร้อยละ) 

1. ชั้น ป. 6 3,540 3,486 3,486 100.00 
2. ชั้น ม. 3 480 456 447 98.03 

รวม 4,020 3,942 3,933 93.77 
 
  6. เปรียบเทียบอัตรานักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563-2564 (ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564  
สพป.นราธิวาส เขต 2) 
 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนออก
กลางคัน 

คิดเป็นร้อยละ 

2563 29441 2 0.01 
2564 29080 3 0.61 

ผลต่าง ปี 63-64 361 - 0 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
  7.  ค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
2564 
 

วิชำ ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (NT) หมำยเหตุ 
ด้านคณิตศาสตร์ 35.04  
ด้านภาษาไทย 40.70  
รวม/เฉลี่ย 37.88   
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   8.  ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2563 – 
2564 
 

 
วิชำ 

 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET) 
หมำยเหตุ 

ปี 2563 ปี 2564 
เปรียบเทียบร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 40.80 35.43 5.37  
คณิตศาสตร์ 23.92 30.09 6.17  
วิทยาศาสตร์ 30.80. 28.34 -2.47  
ภาษาอังกฤษ 32.02 29.66 -2.36  

รวม/เฉลี่ย 31.89 30.88 -1.01  
 
  9.  ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2563 – 
2564 
 

 
วิชำ 

 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET) 
หมำยเหตุ 

ปี 2563 ปี 2564 
เปรียบเทียบร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 41.06 35.30 -5.76  
คณิตศาสตร์ 18.87 20.06 1.19  
วิทยาศาสตร์ 26.10 27.47 1.37  
ภาษาอังกฤษ 27.74 26.41 -1.33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านจัดการศึกษา 

 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
   1. มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
    2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม  ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการส่งเสริม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม 
    3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภานักเรียน 
    4. การจัดการศึกษาปฐมวัย ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 
    5. Active Learning ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
    6. พาน้องกลับมาเรียน ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“ 
    7. โรงเรียนคุณภาพ  ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(โรงเรียนคุณภาพ) และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
    8. Learning loss ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ของผู้เรียน  
    9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้  ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการน าผล RT 
หรือ NT หรือ O-NE T หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    10. ความปลอดภัย  ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และ
การบริหารสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

ตัวชี้ วัดเพิ่มเติม  ระดับความส าเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู  ผู้บริหาร ชุมชน ที่ เป็นเลิศ 
ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 

นโยบายรัฐบาล  
 นโยบายหลัก 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก  12 ด้ าน  และนโยบาย เร่ งด่ วน  12 เรื่ อง  ซึ่ งน โยบายหลั ก  12 ด้ าน  ประกอบด้ วย  
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
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เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน       6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การ
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
   1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู 
และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ต่อไป  
     1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่ พ่ึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
       1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน      ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือ
สร้างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
   2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ ผ่าน
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า  
   2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็น
เหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  
   2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) ส าหรับผู้ เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
   2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น                      
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
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    2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมี
การประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
   2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 
โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
   2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ ให้
เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชน
สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวน
กาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
   2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
   2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
       3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยัง
สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
       3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และการ
เรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
  4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า  
   4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
ก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 
   4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ 
New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลาย
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
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   4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะ
ที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร
มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency)   
   4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
   4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงานในภาค
เกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
       4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันสังคมอ่ืน 
   4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง
มาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถ
น าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้  
  5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     
     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance 
Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
   5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอาชีวศึกษา  
       5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ    และ
การด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  
        5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  
   5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
  6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
   6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไก
หลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความ
ร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   
   6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  



16 

 

       6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจ าเป็นและ
ใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
       6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ  
       6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดยด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 
   4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว               
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี งบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
    1. ด้านความปลอดภัย 
     1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
     1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
    2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
     2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกใน
การเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคลเพ่ือ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โตยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ
การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
    3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฟ้ืน
ฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพชองสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบท 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้น
สูงมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การ
รวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนรวมทั้งมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
     3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
    4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
     4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาชั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
     4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Nomal) 
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  จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
     2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
     3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่
คันพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
     4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง      จัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
     5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
     6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Leaming) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Leaming) ทุกระดับ 
     7.  ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ า พักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ ใน พ้ืนที่สู ง  
ห่างใกลแ้ละถ่ินทุรกันดาร 
     8. มุ่งเนน้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
     9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง โตยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา 
 
(ร่าง)  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส  2566 - 2570 
  วิสัยทัศน์ 
  บูรณาการการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 บนความเสมอภาคทาง
การศึกษา รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน 
  พันธกิจ 
  1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีความพร้อมเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่มาตราฐานสากลและ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง ยั่งยืน   

  3. เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล   
  เป้าประสงค์ 

  1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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  3. ผู้เรียนมีทักษะในทศวรรษที่ 21 มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  4. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  6. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และบูรณา
การการท างานจากทุกภาคส่วน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 



ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 
 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน ำทำงกำรพัฒนำไปสู่อนำคตที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2         
จะใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำ จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

 
 
 
  โดยมีค ำนิยำมวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 เป็นองค์กรคุณภาพ หมำยถึง 

 เป็นองค์กรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน (มฐ.สพท./มฐ.สถำนศึกษำ) 

 เป็นองค์กรที่น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 เป็นองค์กรกำรเรียนรู้ที่ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นมืออำชีพ 
     ผู้เรียนมีคุณธรรม  หมำยถึง 

 มีวินัยในตนเองสูง 

 มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 

 มีจิตสำธำรณะ 

 ปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ 
         สมรรถนะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หมำยถึง 

 Communication กำรสื่อสำร 

 Critical Thinking คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

 Computing กำรใช้คอมพิวเตอร์  

 Collaboration กำรท ำงำนร่วมกัน  

 Career ทักษะอำชีพ 

 Problem Solving ทักษะกำรแก้ปัญหำ 

 Life Skill  ทักษะชีวิต 
 
3.2 ค่านิยมหลัก (Core Values)  
        “ถูกต้อง  รวดเร็ว บริกำรดี  มีควำมรับผิดชอบ”  
 
 
 

“ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  เป็นองค์กรคุณภำพ ผู้เรียนมีคุณธรรม และ
สมรรถนะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21” 
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3.3 พันธกิจ(Mission) 
  พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ และตำมวิสัยทัศน์ที่ได้ก ำหนดไว ซึ่งประกอบ 
ด้วยพันธกิจ ดังนี้ 

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 

2. เพ่ิมโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ อย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม 

3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม ควำมเป็นไทย ควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในสถำบัน
หลักของชำติและในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  

4. พัฒนศักยภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร  มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่21และมีคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีทักษะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มี
สมรรถนะใหม่ๆ และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สพท.และสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรคุณภำพที่ทันสมัย มีขีด
สมรรถนะสูง สำมำรถจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
(digital literacy) 

 
3.4 เป้าประสงค์ (Goal) 
  เป้ำประสงค์เปน็ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2
มุ่งหวังให้เกิดกำรบรรลุผลในปี 2566 - 2570  มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภำพ ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะเกี่ยวกับกำรป้องกันภัยในทุกรูปแบบและได้รับดูแล
ช่วยเหลือ และคุ้มครองทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพและสวัสดิภำพอย่ำงเหมำะสม 

2. ประชำกรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยในเขตพ้ืนที่บริกำรได้รับโอกำส เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ อย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม  

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม รักและภูมิใจในควำมเป็นไทย เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่น
ในสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  

4. ผู้เรียนมีสมรรถนะตำมหลักสูตร  มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะด้ำนภำษำ มีควำมรู้ ทักษะ ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้นวัตกรรมทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง มี
คุณภำพมำตรฐำน สำมำรถจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
(digital literacy) 
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3.5  ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue) 
      เพ่ือกำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
ได้ก ำหนดประเด็นกลยุทธ์ 4  ประเด็น เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้       
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่องค์กรคุณภำพ 
 
 
 
1.  หลักการและแนวคิด 
 สภำพปัจจุบันภัยคุกคำมรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยกับผู้เรียนมีควำมซับซ้อนและรุนแรงมำกข้ึน 
อำทิ ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ภัยจำกยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ  ภัยจำก
ไซเบอร์ เป็นต้น กำรป้องกันภัยคุกคำมเหล่ำนั้นจะต้องพิจำรณำในมิติที่มีควำมเชื่อมโยงกัน กำรด ำเนินกำรเพ่ือ
วำงรำกฐำนและกลไกกำรสร้ำงควำมปลอดภัยเหล่ำนั้นจะต้องเริ่มที่กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบกับนโยบำย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนนฐำน ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำสถำนศึกษำให้มีระบบคุ้มครองด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และสวัสดิภำพอย่ำงเหมำะสมเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย
ของผู้เรียนทุกคน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จึงมุ่งท่ีด ำเนินกำรให้สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรและจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันจำกภัยทุกรูปแบบและมีภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข  มีระบบคุ้มครองด้ำน
ควำมปลอดภัย สุขภำพ และสวัสดิภำพอย่ำงเหมำะสมเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน  
 
2.   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1) ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะเกี่ยวกับกำรป้องกันภัยในทุกรูปแบบและได้รับกำรช่วยเหลือดูแล และ
คุ้มครองทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพและสวัสดิภำพอย่ำงเหมำะสม 

2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ มี
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

3.  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ผลงำนที่
ผ่ำนมำ 

ค่ำเป้ำหมำย กลุ่ม
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะเกี่ยวกับกำรป้องกันภัยในทุกรูปแบบและได้รับกำร
ช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพและสวัสดิภำพอย่ำงเหมำะสม 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจ และทักษะเพ่ือ
มือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่

ร้อยละ 
95.30 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส่งเสริม ฯ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
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ทุกรูปแบบและทุกประเภท 
2 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัด

กระบวนกำรเรียนรู้/กิจกรรม
ให้ผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
  100 

ร้อยละ 
  100 

ร้อยละ 
100 

ส่งเสริม ฯ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ มีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
3 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มี

กำรประเมินควำมเสี่ยงและมี
แผน/มำตรกำร กิจกรรมใน
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ 
หรือทักษะในกำรรับมือด้ำน
ควำมปลอดภัยทุกรูปแบบ
และมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน
อย่ำงเป็นระบบ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส่งเสริม ฯ 

 
4. แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ แนวทำงกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
1 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจ ทักษะ
เกี่ยวกับกำรป้องกันภัยใน
ทุกรูปแบบและได้รับกำร
ช่วยเหลือดูแล และ
คุ้มครองทั้งด้ำนควำม
ปลอดภัย สุขภำพและ
สวัสดิภำพอย่ำงเหมำะสม 

1.1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตร จัด
กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ
เกี่ยวกับกำรป้องกันภัยในทุกรูปแบบและได้รับกำรช่วยเหลือ
ดูแล และคุ้มครองทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพและสวัสดิ
ภำพอย่ำงเหมำะสม 
1.2 พัฒนำนักเรียนแกนน ำให้มีทักษะในกำรดูแลควำม
ปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
1.3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันภัยใน
ทุกรูปแบบและได้รับกำรช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้งด้ำน
ควำมปลอดภัย สุขภำพและสวัสดิภำพอย่ำงเหมำะสม 
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ในกำรป้องกันภัย อำทิ รณรงค์ป้องกันยำเสพติด 

-ส่งเสริม ฯ 

2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ/สถำนศึกษำทุก
แห่งมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภำพ มี
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

2.1 พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้
ได้รับควำมปลอดภัยจำกภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงโดยเปิดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือ
แจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสำรกับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยตรง 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีควำมร่วมมือกับ

-ส่งเสริม ฯ 
-อ ำนวยกำร 
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หน่วยงำนภำคีเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัย
ของผู้เรียนให้มีทักษะในกำรป้องกันและปรับตัว 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นพื้นที่ปลอดภัย
ส ำหรับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้และควำมปลอดภัย 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมในกำรสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ หรือกำรซักซ้อมในกำรรับมือในภัยพิบัติและ
ภัยคุกคำมรูปแบบต่ำง ๆ 

 
 
 
 
1.  หลักการและแนวคิด 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีควำมมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคใน
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยด ำเนินกำรให้ประชำวัยกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่บริกำรได้เข้ำรับกำรศึกษำในรูปแบบที่เหมำะสม  จัดให้มีระบบสนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกภำค
ส่วนของสังคมที่มีศักยภำพและควำมพร้อมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมถึงกำรพัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้ำหมำยทุก
กลุ่ม ทั้งผู้เรียนและสถำนศึกษำที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีเปิดช่องทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงไร้ขีดจ ำกัด เพื่อสร้ำงควำมเสมอภำค
ในกำรศึกษำเรียนรู้โดยไม่จ ำกัดรูปแบบ เวลำ และสถำนที่  
 
2.   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1) ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจนจบกำรศึกษำภำค
บังคับ เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือให้ได้รับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

2) เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล 
3) ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษตำมพหุปัญญำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศ

และมอำชีพในอนำคต 
3.  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ผลงำนที่
ผ่ำนมำ 

ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลุ่ม
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค
จนจบกำรศึกษำภำคบังคับ เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำร
ช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
1. อัตรำกำรเข้ำรเรียนในชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ส่งเสริมฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของแต่ละบุคคล 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี

ควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำม
ควำมถนัด และควำมสำมำรถ
ตำมหลักพหุปัญญำ 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

นิเทศ ฯ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษตำมพหุปัญญำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศและมีอำชีพในอนำคต 
3. จ ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร 

ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำ และพัฒนำ
สมรรถภำพหรือบริกำรทำง
กำรศึกษำที่เหมำะสม ตำม
ควำมจ ำเป็น 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

- นิเทศ ฯ 
- ส่งเสริมฯ    

 
4. แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ แนวทำงกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ หน่วยที่รับผิดชอบ 
1 เพ่ิมโอกำสให้ประชำกรวัยเรียน

เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำก
ระบบกำรศึกษำ เด็กออกกลำงคัน 
เด็กตกหล่นได้รับกำรช่วยเหลือให้
ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1.1 จัดระบบฐำนข้อมูลประชำกรปฐมวัย วัยเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริกำรเป็นรำยบุคคล ฐำนข้อมูลในกำร
บริกำรโดยกำรส ำมะโนประชำกรวัยเรียน 
1.2 จัดระบบกำรเฝ้ำระวังกำรป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงที่
จะออกกลำงคัน ตัดเด็กท่ีออกกลำงคันและตกหล่น
กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำโดยควำมร่วมกับท่ีเกี่ยวข้อง
อย่ำงใกล้ชิด 
1.3 พัฒนำระบบกำรรับนักเรียน ตั้งกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนและกำรรำยงำนผล 
1.4 รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้ำ
เรียนทั้งในระดับ 
1.5 ประสำนควำมร่วมมือกับศูนย์กำรศึกษำในระบบ
และนอกระบบตำมอัธยำศัยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับนักเรียนที่ไม่สำมำรถเข้ำเรียนในระบบได้ 

-ส่งเสริม ฯ 
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2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำเด็กพิกำร 
เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพ 

2.1 จัดท ำข้อมูลเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสให้สำมำรถ
เชื่อมโยงกันทั้งหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
โดยมุ่งเน้นกำรจักท ำแผน IEP 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกำสมีควำมพร้อม
ในกำรเรียนอำทิ เช่น ทุนกำรศึกษำ 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำโรงเรียนแกนน ำเรียน
รวมให้มีศักยภำพพร้อมเป็นแบบอย่ำง 

-นิเทศ ฯ 
-ส่งเสริม ฯ 

3. พัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษตำมพหุปัญญำได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศและมี
อำชีพในอนำคต 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดเวทีประกวดแข่งทักษะ
ทำงวิชำกำรในระดับสถำนศึกษำ ระดับเขต และระดับ
สถำนศึกษำ 
3.2 จัดระบบคัดกรองนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
พร้อมจัดฐำนข้อมูล 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำนักเรียนพิเศษ อำทิ 
ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนอำชีพ 
3.4จัดระบบกำรส่งต่อนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ไปเรียนสถำนศึกษำเฉพำะทำง 

-นิเทศ ฯ 
-ส่งเสริม ฯ 
 

 
 
 
 
1.  หลักการและแนวคิด 
 ควำมต้องกำรของกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มุ่งท่ีจะ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
สถำบันหลักของชำติ กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร  มีทักษะกำรเรียนรู้ และมีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สำมำรถพัฒนำศักยภำพ
ของตนจนถึงขีดสูงสุดตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้ง 
พัฒนำผู้บริหำร ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มี
จิตวิญญำณของควำมเป็นครู สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภำพของแต่ละบุคคลต่อไป 
 

2.   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1) ผู้เรียน รักและภูมิใจในควำมเป็นไทย ยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม 
3) เด็กปฐมวัยได้รับกำรศึกษำที่มคีุณภำพตำมมำตรฐำน 

      4) ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศกัยภำพ มีควำมรู้ สมรรถนะ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
คุณภำพชีวิตที่ด ี
     5) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนตำมระดับช้ันเพิ่มขึ้น 
     6) สถำนศึกษำมีหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
     7) ส่งเสริมสภำพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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3.  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ผลงำนที่
ผ่ำนมำ 

ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลุ่ม
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 ผู้เรียน รักและภูมิใจในควำมเป็นไทย ยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย  
1 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัด

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
สำระประวัติศำสตร์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

-นิเทศ ฯ 
-ส่งเสริม ฯ 

2 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
ระบอบประชำธิปไตยใน
สถำนศึกษำ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

-นิเทศ ฯ 
-ส่งเสริม ฯ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม 
3 ร้อยละของผู้เรียนที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
83.51 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
100 

-นิเทศ ฯ 
-ส่งเสริม ฯ 

4. ร้อยละสถำนศึกษำที่มีกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และควำม
โปร่งใส 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

--นิเทศ ฯ 
-ส่งเสริม ฯ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3  เด็กปฐมวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมี

พัฒนำกำรสมวัยทั้งด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญำ มีวินัย 

ร้อยละ  
92 

ร้อยละ  
93 

ร้อยละ  
94 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
96 

ร้อยละ  
97 

นิเทศ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4  ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มีควำมรู้ สมรรถนะ 
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
6. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำร

พัฒนำให้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 
21  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A นิเทศ 

7. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนน 
O-NET แต่ละวิชำเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
30.88 

ร้อยละ 
31 

ร้อยละ 
32 

ร้อยละ 
33 

ร้อยละ 
34 

ร้อยละ 
35 

นิเทศ 

8. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และ

 40 41 42 43 44 นิเทศ 



 

 

 

 

28 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนน                
I-NET แต่ละวิชำเพ่ิมข้ึน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนตำมระดับชั้นเพ่ิมข้ึน 
 ร้อยละของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1 มีคะแนน 
RT แต่ละระดับควำมสำมำรถ
เพ่ิมข้ึน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A นิเทศ 

 ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนน 
NT แต่ละระดับควำมสำมำรถ
เพ่ิมข้ึน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A นิเทศ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6  สถำนศึกษำมีหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มี

หลักสูตรสถำนศึกษำที่มี
คุณภำพและสอดคล้องกับ
ผู้เรียน ชุมชนและบริบทของ
พ้ืนที่ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A นิเทศ 

 ร้อยละของสถำนศึกษำจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A นิเทศ 

 ร้อยละของสถำนศึกษำ วัด
และประเมินผลผู้เรียนด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A นิเทศ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมสภำพแวดล้อม 
 ร้อยละของสถำนศึกษำจัด

กระบวนกำรเรียนรู้และ
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ    
88.71 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
100 

-ส่งเสริม ฯ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 8  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งจิต
วิญญำณควำมเป็นครู 
1. ร้อยละของผู้บริหำร ครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำน ไม่น้อยกว่ำ 25 
ชม./ปี 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

พัฒนำ ฯ 
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2. ร้อยละของผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
ใหม่ๆในกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

พัฒนำ ฯ 

 
4. แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ แนวทำงกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
1 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของ

สถำบันหลักของชำติ ภำยใต้
กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำสำระกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์มำใช้ พร้อมทั้งระบบกำรกำรติดตำม
ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
1.2 จัดกระบวนกำรเรียนรู้  และกิจกรรมกำรเสริมสร้ำง
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในโรงเรียน 
1.3 น้อมน ำศำสตร์พระรำขำสู่กำรปฏิบัติตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอพียง 

-นิเทศ ฯ 
-ส่งเสริม ฯ 

2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมที่ดีงำม ควำมเป็นไทย 
ควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.1 จัดกำรเรียนกำรสอนสอดแทรกกำรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม รักและภูมิใจในควำมเป็นไทย 
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติและ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  โดยบูรณำกำรทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้และทุกกิจกรรม 
2.2 ปรับสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม 
2.3 สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ชุมชน และ
ผู้ปกครอง ในกำรปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตสำธำรณะ 
2.4 ส่งเสริมกำรจัดท ำเครื่องมือกำรวัดและประเมินผล 
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
2.5 ส่งเสริมกำรน ำหลักสูตร กำรต่อต้ำนทุจริต ไปใช้ใน
สถำนศึกษำ 
2.6 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
2.7 ส่งเสริมระเบียบวินัยในสถำนศึกษำโดยใช้กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนำรี 

-นิเทศ ฯ 
-ส่งเสริม ฯ 

3 
 
 

4. 

จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้
เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 
 
ส่งเสริม สนับสนุนให้

1.1ส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
1.2ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำและน ำนวัตกรรมกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย อำทิเช่น ไฮสโคป มอนเตส

นิเทศ ฯ 
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สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย 

เซอรี 
  1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ
สุขอนำมัย พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
  2) กำรพัฒนำและผลิตสื่อสร้ำงสรรค์โดยเน้นพัฒนำกำร
ด้ำนสติปัญญำ  
  3) พัฒนำครูในกำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ปฐมวัย 

5. 
 
 
 

6.. 

ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำนศึกษำจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำร
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 
21 

1. ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำพัฒนำนวัตกรรมและน ำ
เทคโนโลยีมำจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณภำพและน ำผลกำรประเมินไปใช้ 

นิเทศ ฯ 

7 
 
 
 

8. 
 

 
 

9. 
 

ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ
วิเครำะห์ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน 
กำรเขียน และน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ 
 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำคัดกรองผู้เรียนเป็น
รำยบุคคลและประเมินด้ำน
กำรอ่ำนกำรเขียน 
 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพ่ือแก้ปัญหำด้ำนกำร
อ่ำนกำรเขียน 
 
 
 

1. ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ 
- ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) และกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน  (NT) และน ำผลกำรประเมินไปใช้ 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำคัดกรองผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล 
- ประเมินคัดกรองผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพ่อแม่บุญ
ธรรมแก้ปัญหำกำรอ่ำนออก เขียนได้ 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะ      ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน  
- จัดท ำแนวทำงส่งเสริมกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ 
- พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำผลิตสื่อกำร
เรียนรู้      เพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
- ประกวดนวัตกรรมกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
- กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำม เพ่ือพัฒนำกำร
อ่ำนออก เขียนได้  
- วิจัยพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ 

นิเทศ ฯ 

10. 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำ
พัฒนำ หลักสูตรสถำนศึกษำที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และวัดผล
ประเมินผล 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
   1) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตร

นิเทศ 
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11. 
 
 
 

12. 
 
 
 

13. 
 

 
 

14. 

และบริบทของพ้ืนที่ 
 
ส่งเสริมสนับสนับให้
สถำนศึกษำน ำแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 
ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำ
พัฒนำนวัตกรรมและน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำย 
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
พัฒนำครูโดยใช้วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่เป็นฐำนสมรรถนะ 
   2) จัดท ำแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือน ำไปบูรณำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
   3) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลง
มือปฏิบัติ เสริมสร้ำงทักษะชีวิต และสำมำรถน ำมำต่อ
ยอดในกำรประกอบอำชีพได้จริง 
   4) นิเทศ ติดตำมกำรน ำหลักสูตรไปใช้ 
2. กระบวนการเรียนรู้ 
   1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำนวัตกรรม
และน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำย 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   3) พัฒนำครูโดยใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ อำทิเช่น กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน STEM 
Education  วิทยำกำรค ำนวณ(Coding) วิทยำศำสตร์
พลังสิบ จินตคณิต  เวทคณิต  
   4) พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัด
กิจกรรมพัฒนำทักษะ ด้ำนกำรคิดเลขด้วย จินตคณิต  
เวทคณิต 
3. การวัดและประเมินผล 
   1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้สถำนศึกษำ มี
ระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยใช้วิธีกำรและ
เครื่องมือที่หลำกหลำย 
   2)  จัดท ำคลังข้อสอบ พร้อมส่งเสริมกำรน ำข้อสอบใน
ระบบคลังข้อสอบใช้พัฒนำผู้เรียน 
   3) พัฒนำ ส่งเสริม ครูผู้สอนด้ำนกระบวนกำรวัดและ
ประเมินผล 
   4) กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 

15. 
 
 

16. 
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศ 
สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรใน

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศ 
สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำที่สร้ำงจิตส ำนึก
รักสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำครูให้มีทักษะ กำรจัดกำร
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำย 

-นิเทศ ฯ 
-ส่งเสริม ฯ 
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17. สถำนศึกษำที่สร้ำงจิตส ำนึกรัก
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 
 
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำ
ครูให้มีทักษะ กำรจัดกำร
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำย 

18. พัฒนำผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็น
บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณ
และมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้ง
จิตวิญญำณควำมเป็นครู 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง มี
จรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
2. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือ
ควำมเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล
ผ่ำนระบบออนไลน์ 

บริหำรงำนบุคคล 

 
 
 
 
1.  หลักการและแนวคิด 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำสเขต 2 มุ่งท่ีผลักดันให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพทันสมัย เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นในคุณภำพมำตรฐำนจำกทุกภำคสวน 
สำมำรถผลิตผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน และมีควำมพรอมดำนบุคลำกร เทคโนโลยี และหลักสูตรที่มีมำตรฐำน 
รวมทั้งขีดควำมสำมำรถของสถำนศึกษำในกำรร่วมกันสร้ำงองคควำมรู นวัตกรรมเพ่ือกำรยกระดับกำรจัดกำรศึกษำ 
 
2.   เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภำพมำตรฐำน สำมำรถจัด
กำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
     2) สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มี่ขีดสมรรถนะสูง มีคุณภำพมำตรฐำน สำมำรถจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
และรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
     3) สพป. และสถำนศึกษำมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนที่รู้ที่มี
ประสิทธิภำพ 
     4) เครือข่ำยสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
3.  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด ผลงำนที่ ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลุ่มรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่องค์กรคุณภาพ 
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ผ่ำนมำ 2566 2567 2568 2569 2570 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภำพมำตรฐำน 
สำมำรถจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
1. ระดับคะแนนผลกำรประเมิน

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประจ ำปี 

N/A ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - นโยบำยและแผน 
- บริหำรงำนบุคค 
- บริหำรงำน
กำรเงิน ฯ 
- ตสน. 
- พัฒนำครู ฯ 
- เสริมเสริม ฯ 
- อ ำนวยกำร 

2. ระดับคะแนนผลกำรประเมิน 
ITA 

96.67 95 95 100 100 100 -ส่งเสริม ฯ 

 ระดับผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติรำชกำรระบบ KRS 

N/A 5 5 5 5 5 อ ำนวยกำร 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มี่ขีดสมรรถนะสูง มีคุณภำพมำตรฐำน สำมำรถจัด
กำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำทีผ่ำน

กำรประเมินผลระบบประกัน
คุณภำพระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
70.20 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

- นิเทศ ฯ 
- ส่งเสริม ฯ 
- อ ำนวยกำร 

2. ร้อยละของโรงเรียนเป้ำหมำย
ที่ผ่ำนกำรผล ITA 

  96.67 95 95 100 100 100 -ส่งเสริม ฯ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 สพป. และสถำนศึกษำมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกระบวนกำรเรียน
ที่รู้ที่มีประสิทธิภำพ 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มี

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 
70.50 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ทำงไกล ฯ 

         
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 เครือข่ำยสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีกำร

บริหำรจัดกำรและกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันได้ส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ทุกกลุ่ม 

 
4. แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทำงกำรพัฒนำ แนวทำงกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ หน่วยที่รับผิดชอบ 
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1. พัฒนำพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้มีขีดสมรรถนะสูง มี
คุณภำพมำตรฐำน สำมำรถจัด
กำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 

 

1. พัฒนำประสิทธิภำพกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรน ำ
แผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนกำรเงิน พัสดุ 
ตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
4. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรน ำ PMQA มำใช้
ในกำรบริหำรงำนจัดกำร 
5. พัฒนำระบบและกำรติดตำมผล KRS QRS ITA 
6. พัฒนำกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

-ส่งเสริม ฯ 

2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ของสถำนศึกษำให้มีขีดสมรรถนะ
สูง มีคุณภำพมำตรฐำน สำมำรถ
จัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและ
รองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ  
2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำโรงเรียนที่มีเป้ำหมำย
พิเศษ เช่น โรงเรียนคุณภำพ โรงเรียนคุณำภำพประจ ำ
ต ำบล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระรำชด ำริ 
โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องในพื้นที่นวัตกรรม 

- นิเทศ ฯ 
- นโยบำยและแผน 

3. พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและและสถำนศึกษำให้
มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัด
กระบวนกำรเรียนที่รู้ที่มี
ประสิทธิภำพ 

1. พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศที่น ำมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ อำทิเช่น ระบบ Big Data ระบบ 
Certificate  ระบบ VDO Conference ระบบ my 
office ระบบทะเบียนคุมพัสดุ ระบบทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน   
2. พัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกระบวนกำรเรียน 
ให้สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครู
ในทุกด้ำน 
3. พัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
(DLTV) และ (DLIT) และระบบ VDO Conference  
4. พัฒนำระบบ Web Site ให้มีควำมทันสมัย 

ทำงไกล ฯ 

4. พัฒนำเครือข่ำยสถำนศึกษำให้มี
ควำมเข้มแข็ง ทุกภำคส่วนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ำยสถำนศึกษำให้มีควำม
เข้มแข็ง  
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์คณะบุคคล เช่น ก.
ต.ป.น.  อ.ก.ค.ศ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

- นิเทศ ฯ 
- บริหำรงำนบุคคล 
- ส่งเสริม ฯ 
- อ ำนวยกำร 
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4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  ระยะ 5 ปี 
 
 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2566 - 2570 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำสเขต 2  ไปสู่กำรปฏิบัติ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ จึงได้ก ำหนดชุดโครงกำร
และกิจกรรมหลักในแต่ละกลยุทธ์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 

ชุดโครงกำร/กิจกรรมหลัก 
ปีที่ด ำเนินกำร กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะเกี่ยวกับกำรป้องกันภัยในทุกรูปแบบและ
ได้รับกำรช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพและสวัสดิภำพอย่ำงเหมำะสม 
1. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ทักษะเกี่ยวกับกำรป้องกันภัยในทุก
รูปแบบ 
กิจกรรมหลัก 
   1) พัฒนำหลักสูตรควำมปลอดภัย  
   2) อบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
   3) ค่ำยทักษะชีวิต 
   4) TO BE NUMBER ONE   

     ส่งเสริม ฯ 

2. โครงกำรดูแลและช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพและ
สวัสดิภำพ  
กิจกรรมหลัก 
   1) กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน  
   2) พัฒนำระบบดูแลกำรช่วยเหลือ
นักเรียน 
   3) เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
   24) พัฒนำ ส่งเสริม ควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ 
   5) คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
   6) ติดตำมเฝ้ำระวังข่ำวสำร 

     ส่งเสริม ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ มีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุก
รูปแบบ 
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1. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/
สถำนศึกษำให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ มี
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
กิจกรรมหลัก 
   1) พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแล
ควำมปลอดภัย  
   2) พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ในกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   3) ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียน
หรือแจ้งเหตุ 
   4) พัฒนำสิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศใน
สถำนศึกษำ 
   5) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภำคีเครือข่ำย 
   6) ช่วยเหลือเมื่อเผชิญเหตุและแก้ปัญหำ 
   7) จัดตั้งศูนย์ระดับเขต/เครือข่ำย/กลุ่ม 
   8) เยียวยำและกำรบ ำรุงขวัญ 
   9) รำยงำนเหตุ/กำรติดตำมและ
ประเมินผล 

     ส่งเสริม ฯ 

 
 
 
 

ชุดโครงกำร/กิจกรรมหลัก 
ปีที่ด ำเนินกำร กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กออกกลำงคัน เด็กตกหล่นได้รับกำรช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1. โครงกำรเพ่ิมโอกำสให้ประชำกรวัยเรียน
เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
 กิจกรรมหลัก  
   1) พำนักเรียนกลับมำเรียน 
   2) ติดตำมระบบช่วยเหลือนักเรียน 
   3) สร้ำงกำรรับรู้ให้กับสังคม ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

     ส่งเสริม ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำ 
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1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำรและ
เด็กด้อยโอกำส 
กิจกรรมหลัก 
   1) พัฒนำโรงเรียนรวม 

     - ส่งเสริม ฯ 
- นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  พัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษตำมพหุปัญญำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศและมีออำชีพในอนำคต 
1. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษสู่ควำมเป็นเลิศและมืออำชีพ 
กิจกรรมหลัก 
    
 

     - ส่งเสริม ฯ 
- นิเทศ ฯ 

 
 
 
 
 

ชุดโครงกำร/กิจกรรมหลัก 
ปีที่ด ำเนินกำร กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ ภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
สถำบันหลักของชำติ 
กิจกรรมหลัก 
   1) ส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย 
   2) เทิดทูนสถำบันชำติ 
   3) จัดงำนเนื่องในวันส ำคัญของลูกเสือ-
เนตรนำรียุวกำชำด 

     ส่งเสริม ฯ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม ควำมเป็นไทย ควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
1. โครงกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมที่ดีงำม ควำมเป็นไทย ควำมเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
กิจกรรมหลัก 
   1) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียสุจริต 
   2) เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมำภิบำล 

     ส่งเสริม ฯ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 กระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
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1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัยให้เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 
กิจกรรมหลัก 
   1) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
   2) บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยระดับ
ปฐมวัย 

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย 

1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
กำรศึกษำปฐมวัย 
กิจกรรมหลัก 

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
1. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 
กิจกรรมหลัก 
   1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 
21 
1. โครงกำรเพ่ิมทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 
21 
กิจกรรมหลัก 
   1) พัฒนำกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำร
เขียน และน ำผลกำรประเมินไปใช้ 
1. โครงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน 
กิจกรรมหลัก 
   1) ส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้  

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำคัดกรองผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและประเมินด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียน 
1. โครงกำรคัดกรองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
และประเมินด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน 
กิจกรรมหลัก 

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือแก้ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำร
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เขียน 

1. โครงกำรเสริมทักษะด้ำนกำรอ่ำนกำร
เขียน 
กิจกรรมหลัก 

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำพัฒนำ หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และบริบทของพ้ืนที่ 
1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และบริบทของพ้ืนที่ 
กิจกรรมหลัก 
   1) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
   2) กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 11 ส่งเสริมสนับสนับให้สถำนศึกษำน ำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมหลัก 
    
 

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำพัฒนำนวัตกรรมและน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
1. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำย 
กิจกรรมหลัก 
 

     - นิเทศ ฯ 
- ทำงไกล 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 13 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมหลัก 
   

     ส่งเสริม ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 14 พัฒนำครูโดยใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน 
กิจกรรมหลัก 

     ส่งเสริม ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 15 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม 

1. โครงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลัก 
   1) สร้ำงจิตส ำนึกท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

     ส่งเสริม ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 16 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรใน
สถำนศึกษำที่สร้ำงจิตส ำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 
1. โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้เรียน 
กิจกรรมหลัก 

     ส่งเสริม ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 17 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำครูให้มีทักษะ กำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำย 

1. โครงกำรพัฒนำครูให้มีทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
กิจกรรมหลัก 

     นิเทศ ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 18 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งจิต
วิญญำณควำมเป็นครู 
1. โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ 
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและ
มำตรฐำนวิชำชีพ 
กิจกรรมหลัก 
   1) พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  
   2) เตรียมควำมพร้อมสู่วัยเกษียณ ปี 
2566 
   3) พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
   4) พัฒนำครูผู้ช่วยให้เพ่ิมหรือให้มีเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมวิทยฐำนะที่สูงขึ้น 
   5) คัดเลือกสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัล 
“NARA AWARDS” 

     - พัฒนำ ฯ 
- บุคคล 
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ชุดโครงกำร/กิจกรรมหลัก 
ปีที่ด ำเนินกำร กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีขีดสมรรถนะสูง มี
คุณภำพมำตรฐำน สำมำรถจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
กิจกรรมหลัก 
   1) กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มนโยบำยและ  
   2) สร้ำงกำรรับรู้ 

     กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภำพมำตรฐำน 
สำมำรถจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ของสถำนศึกษำให้มีขีดสมรรถนะสูงรองรับ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 
กิจกรรมหลัก 
   1) พัฒนำระบบประกันภำยใน  
   2) พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรม 
   3) พัฒนำโรงเรียนที่มีเป้ำหมำยพิเศษ 
   4) กำรนิเทศก์และติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 
   5) ศิลปหัตหถกรรมนักเรียน 

     - นิเทศ ฯ 
- ส่งเสริม ฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและและสถำนศึกษำให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใน
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนที่รู้ที่มีประสิทธิภำพ 
1. โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและและสถำนศึกษำให้มีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกระบวนกำรเรียนที่รู้ที่มี
ประสิทธิภำพ 
กิจกรรมหลัก 
   1) ระบบเทคโนโลยีดิจัทัลในกำรบริหำร
จัดกำร 

     ทำงไกล 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่องค์กรคุณภำพ 
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   2) พัฒนำบุคลำกรในกำรใช้ระบบเทศ
โนโลยีดิจิทัล 
   3) พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศ 
พัแนวทำงกำรพัฒนำที่ 4  พัฒนำเครือข่ำยสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
1. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยให้มีควำม
เข้มแข็ง  
กิจกรรมหลัก 
   1) พัฒนำองค์คณะบุคคล 
   2) สร้ำงเครือข่ำยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
   3) สัมพันธ์ชุมชน 

     - นิเทศ ฯ 
- ส่งเสริม ฯ 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
งบประมาณ/โครงการ 
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  1. งบประมาณประจ าปี พ.ศ.  2566 
 

 ในปีงบประมาณ 2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดารโรงเรียนในสังกัด และการ
ด าเนินงานตามภารกิจกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมจ านวน  5,000,000  บาท 
  

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยแบ่งเป็นงบบริหารจัดการส านักงาน ด าเนินงานตามภารกิจกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  แยกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 
 1. งบบริหารส านักงาน        จ านวน  3,000,000  บาท 
 2. งบเฉพาะกิจ        จ านวน     46,880   บาท 
 2. งบตามภารกิจกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จ านวน   1,953,120  บาท 
 

 3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส    เขต 2  ได้จัดท า
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมงบประมาณจ านวน  5,000,000 ดังนี้ 
 
ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหคุ 
1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 50,000  
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีพักและพาหนะ 200,000  
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000  
4 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 100,000  
5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000  
6 วัสดุส านักงาน 312,745  
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 720,000  
8 ค าท า พรบ.และกรมธรรม์ประกันภัย 45,100  
9 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษะเครื่องปรับอากาศ 60,000  
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 60,000  
11 ค่าเช่าพ้ืนท่ีโฮมเพจ 15,000  
12 ค่าไฟฟ้า 720,000  
13 ค่าน้ าประปา 60,000  
14 ค่าโทรศัพท์ 24,000  
15 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 60,000  
16 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 155,155  
17 ค่าจ้าง รปภ.เขต 2 คน 168,000  
18 งบเฉพาะกิจ 46,880  
18 งบตามภารกิจกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,953,120  

รวมทั้งสิ้น 5,000,000  
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4. สรุปโครงการตามภารกิจกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 กลุ่มต่าง ๆ ได้เสนอโครงการรวมจ านวน 20 โครงการ  รวมงบประมาณจ านวน   
1,953,120  บาท   สรุปได้ดังนี้  
 
 

ที ่ กลุ่ม งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ หมายเหตุ 

1. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 63,950 1  
2. ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 87,870 2  
3. นโยบายและแผน 426,600 1  
4. อ านวยการ 238,320 4  

5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 207,140 4  

6. บริหารงานบุคคล 70,000 1  

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 788,500 5  
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25,740 1  
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 45,000 1  
10. เฉพาะกิจ 46,880 -  

 รวม 2,000,000 20  
        
 
5.  รายละเอียดโครงการตามภารกิจกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
1.  โครงการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ” 
หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ” 
แผนงานโครงการ      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
                           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล    นางสาวชื่นนภา รัตนสกล    โทรศัพท์    0805474857 
โทรสาร    073530790             E-mail    ed2@narathiwat2.go.th 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
         เป้าประสงค์รวม  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ         

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 

กฎหมายด้านการพัสดุ ส่งผลให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลึกคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
      เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
            การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                           การพัฒนาศักยภาพครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายด้านพัสดุ ส่งผลให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวมเร็ว โปร่งใส     
                         2)   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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            แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถะใหม่ ๆ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล  มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่และ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
         เป้าหมายของแผนย่อย  บุคลากรภาครัฐยึด ค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

     เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 สามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
                     1)  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ 12-11 เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2)  กิจกรรม  สร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน 
  3)  เป้าหมายกิจกรรม  ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยท างาน 
  1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา สพป. และสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
คุณภาพที่ที่ทันสมัย มีขีงดสมรรถนะสูง สามารถจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ใหม่ (Digital Technology)   
                     2) เป้าหมายรวมที่  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจาย อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
     (3.1)  เป้าหมายการพัฒนาระดับยุทธศาสตร์  เป้าหมายที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาที่
สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (digital literacy) 
     (3.2)  แนวทางการพัฒนาที่  2 
                                 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีขีดสมรรถนะสูง    มี
คุณภาพมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
                        - พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภาพมาตรฐาน 
สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
                                  - พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและและสถานศึกษาให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนที่รู้ที่มีประสิทธิภาพ 
                                 - พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 
      ด้วยการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกระบวนการพัสดุจ าเป็นต้องได้มีการ

เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงาน
ราชการจ าเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในกระบวนการ      การจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุภาครัฐ เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานราชการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานของทางราชการวางแผน วางแนวทางนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีระบบบริหารจัดการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และเหมาะสมในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และระเบียบ ประกาศ กฎกระทวง 
กรปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม “หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารพัสดุภาครัฐ”ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการศึกษาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ หรือบุคลากรที่มีความสนใจเพ่ิมพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถน า เอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
มาปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด 
ข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างดี มีประสิทธิภาพต่อไป   

2.2  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารงานพัสดุภาครัฐฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 สามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

         2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบการเบิกจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ 

         2.3  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอน 
การจัดหาพัสดุตามระเบียบและเป็นไปในทางเดียวกัน อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

         2.4  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความ เสียหายต่อทางราชการ   

  2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงปริมาณ 

  1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 117 คน 

  2) คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 8 คน 
                    2.3.2 เชิงคุณภาพ 

เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  จ านวน 117 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
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จ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และสามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบการเบิกจ่าย 

 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ทีป่ฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งพัสดุ จ านวน 117 คน 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
         พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐและสามารถเข้าใจขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบการ
เบิกจ่าย 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 
           จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ขึ้นไป 
     2.5.2 เชิงคุณภาพ 

        พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐและสามารถเข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบการ
เบิกจ่ายร้อยละ 80 ขึ้นไป 

    2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และสามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 2.6.2 สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบการ
เบิกจ่าย         
             2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

           เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
     2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน - พฤษภาคม 2566  

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 63,950 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
3. ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ 
    - ค่าอาหารกลางวัน             
       (125คนX125บาทX1มื้อ) 

   
 
 

8,750 
 

  
 
 
 

8,750 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
       (125คนX30บาทX2มื้อ)            
 วันที่ 2 (250คนX50บาทX2มื้อ)     
    - ค่าจัดท าเอกสาร (120เล่มx350บาท) 
    - ค่าวิทยากร (7ชั่วโมงx600บาท) 
    - ค่าเดินทางของวิทยากร  
5. ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
6. รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

7,500 
 

42,000 
4,200 
1,200 

 
 

 
7,500 

 
42,000 
4,200 
1,200 

 

รวม   63,950  63,950 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 
1. โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา” 
 
แผนงานโครงการ  แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   
กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายแวอัสรี   แวมายิ             โทรศัพท์   09-3634-7869 
โทรสาร     -                                         E-mail  waeasri.w@yru.ac.th 
นโยบายของ สพป.นราธิวาส 2   
        ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการเชิงบูรณาการจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

         1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
                   1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  (หลักการปฏิรูปการ

เรียนรู้แบบพลิกโฉมการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) 
             (1) เป้าหมาย  
                (1.1) ร้อยละของสถานศึกษาท้ังหมด มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ที่เพ่ิมข้ึน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่ดีข้ึน 
                (1.2) ร้อยละของสถานศึกษาท้ังหมด ที่ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ   
    บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                (1.3) ร้อยละของสถานศึกษาท้ังหมด มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีข้ึน 
             (2) ประเด็นกลยุทธ์ 
                (2.1) เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และคล่องตัว ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา 
                (2.2) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ 
    ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

       (2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้าน  การใช้งานเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศเน้น

มุ่งเน้นการใช้งานระบบ Cloud Computing และพัฒนาระบบให้เกิดขึ้นตามจริงในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลในสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย ความ
น่าเชื่อถือ และเพ่ิมศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีขององค์กร  

          1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
                        แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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     เป้าหมายแผนย่อย  มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถท่ี 
              จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการ 
              ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
                        องค์ประกอบของแผน  การสร้างความตระหนักถึงพหุปัญญา เพ่ือหากระบวนการที่จะ 
              สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาทักษะของบุคคลได้อย่างยั้งยืน 
                        ปัจจัย  มีการระดมความคิดและกระจายความรู้ทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
              ประสิทธิภาพ และปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 
                        แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย   

(1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
(2) เปลี่ยนบทบาทของค าว่า “ครู” ให้เป็น “ครูยุคใหม”่ 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  
(4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีคุณภาพ มีทักษะการ

เรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
                        เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถที่จะแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 

(2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถ 
 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก 

(1) มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางด้านการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อดิจิทัลที่
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน 

(2) มีการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบ Online  

(3) มีการพัฒนาพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน าระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

(4) มีการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

(5) มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน ที่สามารถจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีมีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) สามารถที่จะสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทรัพยากรบุคคลเพ่ือปรับเปลี่ยน

เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
(2) สามารถที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาได้ทุกระดับ 

และทุกประเภท 
(3) สามารถที่จะพัฒนาเพื่อพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

              1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
                     (1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
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                        เป้าหมายรวม   
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง 
(2) มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) มีการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัด

ความเหลี่อมล้ าทางสังคม 
                        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป    เพ่ือเป็นการก าหนดกลไก ทิศทาง วิธีการและขั้นตอน 
                                 การปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
              1.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
                    1) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  
                        ตรวจสอบได้ 
                    2) ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                        และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                        (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม 
                               ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ และประสิทธิภาพ 
                               การประกอบธุรกิจของประเทศ 
                        (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ  
                               และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด 
                               ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
                        (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
                               ให้ได้มาตรฐานสากล 
               1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
                      1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
                          เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  
                          ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง     
 
               1.6 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนระดับท่ี 3) 
                  1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
                     ประเด็นสอดคล้องที่ 3  การปฏิรูปด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ    
                     (NDLP) และส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
                     ประเด็นสอดคล้องท่ี 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและ 
                     เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
                  2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
                      ประเด็นความสอดคล้องท่ี 3  ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น 
                      ระบบไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์   
                      ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
                กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
                                           และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
              2.1 หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ให้ความส าคัญต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้เกิดความก้าวหน้า ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้สามารถเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ส าหรับการเรียนรู้ด้านสารสนเทศในรูปแบบของ Social Media ต่าง ๆ  

                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ให้ความส าคัญเพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบการใช้ Social Media ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางที่จะสามารถสร้างการรับรู้  สร้างการประชาสัมพันธ์ได้ดี
ที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง ตลอดจนสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
สาธารณชนทั่วไปได้ในเวลาเดียวกัน 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
               2.2.1. เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ และการประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับ

สาธารณชนทั่วไป 
 2.2.2. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมศักยภาพการ

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีขององค์กร  
           2.2.3. เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป 
                   2.2.4. เพ่ือเป็นการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าต่าง ๆ เป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจโดไม่มี  ขีดจ ากัด

ในเรื่องของเวลา 
     2.2.5. เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  และมีความทันสมัย
ตามนโยบาย Thailand 4.0 

  2.3 เป้าหมาย 
                    2.3.1. โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   

        2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
           2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                           1) ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
                           2) ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน มีทักษะที่ดี สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาระบบไป

ปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 
     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

             1) ผู้รับผิดชอบด้านระบบ สามารถที่จะน าวิธีการไปปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์การปฏิบัติในองค์การ
ที่เป็นเลิศ 

                           2) ผู้รับผิดชอบด้านระบบ สามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา โดยมีข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน 
ถูกต้อง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

     2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
       2.5.1 เชิงปริมาณ 
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                                      1) โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2  จ านวน  117  แห่ง 
                                        2) ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในระบบที่มีข้อมูลที่

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
       2.5.2 เชิงคุณภาพ 

                                      1) ผู้รับผิดขอบด้านระบบ ได้รับการพัฒนาด้านจัดการข้อมูลอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง           
การปฏิบัติงานในยุคของ Thailand 4.0 

                                      2) รับผิดขอบด้านระบบ มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
น าไปสู่การพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี 

   2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      2.6.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  มี Website ที่สามารถจะสร้างการ
รับรู้ รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
       2.6.2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงหน่วยงานทุกแห่ง
สามารถที่จะรับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานหน้า Web ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.6.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถที่จะพัฒนาและสร้างขีด
ความสามารถด้านเครือข่ายที่ทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารได้อย่างเป็นอย่างดี 

   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     2.7.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
     2.7.2 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการติดต่อขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม  2565 – 30 กันยายน 2566 
               2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

              วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   48,900 บาท  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2566 
ไตรมาสที ่
2/2566 

ไตรมาสที ่
3/2566 

ไตรมาสที ่
4/2566 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมอบรมพัฒนา
เว็บไซต์สถานศึกษาสู่การสร้าง
นวัตกรรม( Innovation 
Knowledge Management: KM) 
) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ตัวแทนสถานศึกษา 117 โรงๆ 
ละ 1 คน รวมเป็น  117 คน 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและทีม
วิทยากร 20 คน รวมทั้งสิ้น 
เป็น 137 คน  
2.2.1 ค่าอาหารกลางวัน  
      ( 130 คน X 70 บาท X 2 มื้อ )  

- 36,400 - - 36,400 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2566 
ไตรมาสที ่
2/2566 

ไตรมาสที ่
3/2566 

ไตรมาสที ่
4/2566 

      รวมเป็นเงิน 18,200 บาท  
2.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
        (130 คน X30บาท X 4 มือ ) 
       รวมเป็นเงิน 15,600 
 
 
2.2.3 ค่าไวนิวโครงการ 1,000 บาท 
  
2.2.4 ค่ากรอบเกียรติบัตร  
จ านวน 16 ชิ้น ๆ 160 บาท   
รวมเป็นเงินจ านวน 1600 บาท  
 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม online 
teaining สร้างหลักสูตรอบรม
ออนไลน์ ( แบบการติดตามผล ) 
คัดเลือกครูต้นแบบการใช้สื่อ
เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการ
สอน ( 5 หลักสูตร ) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
5.1 ค่าอาหารกลางวัน 
     (อบรมออนไลน์ทีมวิทยากร) 
      (10 คน X 70 บาท X 5 มื้อ )  
      รวมเป็นเงิน 3,500 บาท 
5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
     (อบรมออนไลน์ทีมวิทยากร)         
     (10 คน X 30 บาท x 10 มื้อ  ) 
     รวมเป็นเงิน 3,000  บาท   
5.4 ค่าตอบแทนวิทยากรหลักสูตร
อบรมออนไลน์ จ านวน 5 หลักสูตร  
ละๆ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน  
6,000 บาท  

- - 12,500 - 12,500 

รวมทั้งสิ้น     48,900 
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2.  โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดท าข้อมูล  สารสนเทศทางการศึกษา ปี
การศึกษา 2566” 
แผนงานโครงการ แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวฮาปือเสาะ  หวังมะ    โทรศัพท์ 065-914-3119 
โทรสาร     -                                         E-mail  sohcomedu@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.เขต 2   
        ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีขีด
สมรรถนะสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
(digital literacy) 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
                        แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     เป้าหมายแผนย่อย  มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถท่ี 
              จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการ 
              ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
                        องค์ประกอบของแผน  การสร้างความตระหนักถึงพหุปัญญา เพ่ือหากระบวนการที่จะ 
              สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาทักษะของบุคคลได้อย่างยั้งยืน 
                        ปัจจัย  มีการระดมความคิดและกระจายความรู้ทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
              ประสิทธิภาพ และปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 
                        แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย   

(6) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
(7) เปลี่ยนบทบาทของค าว่า “ครู” ให้เป็น “ครูยุคใหม”่ 
(8) เพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  
(9) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(10) พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีคุณภาพ มีทักษะการ

เรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

mailto:sohcomedu@gmail.com
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  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถที่จะแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 

และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
(4) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถ 
 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก 

(6) มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางด้านการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อดิจิทัลที่
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน 

(7) มีการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบ Online  

(8) มีการพัฒนาพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน าระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

(9) มีการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

(10) มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน ที่สามารถจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีมีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(4) สามารถที่จะสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทรัพยากรบุคคลเพ่ือปรับเปลี่ยน

เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
(5) สามารถที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาได้ทุกระดับ 

และทุกประเภท 
(6) สามารถที่จะพัฒนาเพื่อพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

              1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
                     (1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
                        เป้าหมายรวม   

(4) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง 
(5) มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(6) มีการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัด

ความเหลี่อมล้ าทางสังคม 
                        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป    เพ่ือเป็นการก าหนดกลไก ทิศทาง วิธีการและขั้นตอน 
                                 การปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
              1.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
                    1) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  
                        ตรวจสอบได้ 
                    2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                        และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                        (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม 
                               ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ และประสิทธิภาพ 
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                               การประกอบธุรกิจของประเทศ 
                        (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ  
                               และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด 
                               ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
                        (2.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
                               ให้ได้มาตรฐานสากล 
               1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
                      1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
                          เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  
                          ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง     
               1.6 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนระดับท่ี 3) 
                  1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
                     ประเด็นสอดคล้องท่ี 3  การปฏิรูปด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ    
                     (NDLP) และส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
                     ประเด็นสอดคล้องท่ี 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและ  
 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
                  2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
                      ประเด็นความสอดคล้องที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น 
                      ระบบไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์   
                      ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
                กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
                                           และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ในทุกปี เพ่ือให้จัดเก็บข้อมูลโรงเรียน และนักเรียนรายบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบ
เดียวกันเพ่ือสามารถน ามาเชื่อมโยงกับโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบคัดกรองนักเรียน 
ระบบ School MIS, ระบบงานทะเบียนวัดผล SGS นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านจัดข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ของโรงเรียน (DMC, E-MIS, BOBEC) 
การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบและถูกต้อง น ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการวิเคราะห์ วางแผน การจัดสรร
งบประมาณและการบริหารจัดการ ของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทราบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 นี้ขึ้น 
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  2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 เพ่ือใช้ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูล และใช้ส าหรับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 เพ่ือจะใช้เป็นข้อมูลฐานข้อมูลส าคัญ ส าหรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจน เกิดผลดีต่อทางราชการ 
  2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด แห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 
234 คน  

  2.3.2 บุคลากรที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ โปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และสามารถด าเนินการจัดท าข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ      มีประสิทธิภาพ 

  2.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด       มี
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
       บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          1) บุคลากรที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
         2) ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

  บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด แห่งละ 2 คน รวม
ทั้งสิ้น 234 คน 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรที ่ท าหน้าที ่จ ัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และสามารถด าเนินการจัดท าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ   
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2566 ใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลประจ าโรงเรียนสามารถที่จะด าเนินการจัดเก็บระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และน าไปใช้ส าหรับการบริหารจัดการในงานด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ต่อไป 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  2.7.2 หน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อขอข้อมูลสารสนเทศ 
      2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 เมษายน  - 30 กันยายน 2566 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น 38,970 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. เสนอโครงการฯและอนุมัติ 
โครงการฯ 

- - - - - 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ - - - - - 
3. ประชุมคณะท างานฯ - - - - - 
4. ด าเนินงานตามกิจกรรมของ 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระดับโรงเรียน จ านวน 117 โรง  
โรงละ 2 คน  เจ้าหน้าที่ 20 คน  
โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
  4.1. ค่าอาหารกลางวัน  
        (117 โรง*70*2 คน) 
        (20*70 คน) 
        รวมเป็นเงิน 17,780 บาท 
  4.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        (117 โรง*2 คน*30*2 มื้อ)  
        (20*30*2 มื้อ)  
        รวมเป็นเงิน 15,240 บาท   

- - 33,020 - 33,020 

5. ค่าไวนิล   - - 1,900 - 1,900 
6. ค่าจัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ปี 2566 จ านวน 15 เล่ม ๆ ละ  
270 บาท (270 x 15) รวมเป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น 4,500 บาท 

-  - 4,050 4,050 

รวม - - 34,920 4,050 38,970 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
 
1. โครงการ  การบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสพป.นธ. 2 กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา    
นโยบาย สพฐ.   
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.  น.ส.อรสา  อาลี 
   2.  นางสาวสุไรย๊ะ  บันดาร์ 
                            3.  นางณัฐชยา    ทองรมย์               
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม   –  กันยายน  2566 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น และทุกพ้ืนที่ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง

เป็นองค์กรหลักในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ก ากับ ประสาน และส่งเสริมการจัดการศึกษา และให้
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ และ
ปรับปรุงนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการ และปรับปรุงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อีก
ทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการติดตามกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่วางไว้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก โปร่งใส ซี่งเป็นไปตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดไว้ 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
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(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
.................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ............. 
............................................................................................................................. ............. 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง)  

 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที ่บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………………...……………..……… 

............................................................................................................................  

........................................................................................................ .................... 

............................................................................................................................  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อย
ละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งใน
ภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ การกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายของแต่ละแผนงาน / โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาใน
ทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์.. 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือ
ร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 
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............................................................................................................................  

.......................................................................................................... ............................ 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อย
ละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

............................................................................................................................. ..............

..................................................................................................................... ......................

............................................................................................................................. ..............

............................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือ
ร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 
 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง   
  2) เป้าหมายรวม  การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าและสามารถแข่งขันได้ 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้าหมายรวม มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  (2.1) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบเงินการคลังภาครัฐ 
 (X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ........................................................................................... .. 
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2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………..……………………..... 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวชี้วัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1)  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
2)  แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2566 
3)..............................................…………………………………………………………………………………….. 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ทีใ่ช้ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐ

ทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 
20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579  ตามมาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันไปสู่เป้าหมายและยังได้ก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ซ้ึงได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้าง  ยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ทั้ง การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  ก าหนดให้
มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและ
การจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็น องค์กรหลักในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ก ากับ ประสาน และส่งเสริมการจัดการศึกษา และให้สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.  และเพ่ือน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ และปรับปรุงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสม
ยิ่งขึน้  

กลุ่มนโยบายและแผนมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง กับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
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วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการใช้ งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน และ ด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป็าหมายของการปฏิรูปการศึกษา และเพ่ือ 
สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหาร และการจัดการ ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   จึงได้จัดท าการ
บริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน ขึ้นเพ่ือบริหารจัดการตามภารงานต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนากรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   
2.2  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นราธิวาส เขต 2   
                     2.3.  เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2565  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2   
                     2.4  เพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนพื้นที่เกาะและโรงเรียนที่อยู่ติดชายทะเลให้ได้รับการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
3.1  เชิงปริมาณ           

            3.1.1  แผนพัฒนากรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566-2570    
            3.1.2  แผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2566 
            3.1.3  ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ  ประกอบด้วย ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2  รองผอ.สพป.นราธิวาส   เขต 2  
ผอ.กลุ่มและผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ตัวแทนกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ทุกคน ศูนย์เครือข่ายอ าเภอ ตัวแทนผู้บริหาร
โรงเรียน  ตัวแทน ก.ต.ป.น ตวัแทนครูสายผู้สอน  และคณะท างาน   จ านวน 50 คน 
                      3.1.4  จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาประจ าปี  2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  จ านวน   30  เล่ม 
                     3.1.5  ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ  ประกอบด้วย ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2  รองผอ.สพป.
นราธิวาส เขต 2  ผอ.กลุ่มและผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ตัวแทนกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ทุกคน ศูนย์เครือข่ายอ าเภอ 
ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน  ตัวแทน ก.ต.ป.น ตัวแทนครูสายผู้สอน  จ านวน 48 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีแผนพัฒนากรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผน
ระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรงตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการศักยภาพของหน่วยงาน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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                 3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  2564   เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบ QR-code  
                3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานในปี
ปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดและใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาในปีต่อไป 
               3.3.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 มีข้อมูลเพ่ือรายงานในระบบ 
eMENSCR อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง 
      3.3.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 สามารถบริหารบริหารจัดการโรงเรียน
พ้ืนที่เกาะและโรงเรียนที่อยู่ติดชายทะเลให้ได้รับการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  117  โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
2.  สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ  2564 ท าให้ทราบถึงข้อมูลผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนด 
และใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาและการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีต่อไป ทั้งยังเป็น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงผลงานต่าง ๆ ที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2 ได้
ด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ  
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1. สถานศึกษาในสังกัด  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กลุ่ม/หน่วย  บุคลากร 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคนใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
              ธันวาคม 2565 –  กันยายน 2566 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
              วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    426,600  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม  ไตรมาสที่ 1  

1/2565 
ไตรมาสที่ 2  

1/2566 
ไตรมาสที่ 3  

1/2566 
ไตรมาสที่ 4  

1/2566 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนากรศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566-2570) จ านวน 50 
คน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2565 
ณ เลคเทอเรส รีสอร์ท สตูล จังหวัดสตูล 
ประกอบด้วย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 50 คน 
ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน   
คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าอาหารเย็น จ านวน 50 คน  
คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าท่ีพัก จ านวน 29 ห้อง ๆ ละ 3 คืน  
คืนละ 1,200 บาท 
- ค่าห้องประชุม จ านวน 2 วัน ๆ ละ  
5,000 บาท 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 20ช.ม.ๆละ 
1,200 บาท  
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กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเกาะ
หลีเป๊ะ  จ านวน 48 คน ในวันที่ 8 – 9 
ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย 
1. ค่าบริการจ้างเหมาทัวร์  
หัวละ 3,850 บาท  
- ค่าเรือโดยสาร 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าอาหารเย็น 

 
 
 

184,800 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
184,800 
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แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม  ไตรมาสที่ 
1  

1/2565 

ไตรมาสที่ 2  
1/2566 

ไตรมาสที่ 3  
1/2566 

ไตรมาสที่ 4  
1/2566 

กิจกรรมที่ 3  การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 
56 คน 2 วัน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
ประกอบด้วย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 56 คน 
คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 56 คน   
คนละ 1 มื้อ ๆ ละ 70บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,360 
 

3,920 
 

   
 
 
 
 
 

3,360 
 

3,920 

กิจกรรมที่ 4 การจัดท าเอกสาร 
1.จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 30 เล่ม 
เล่มละ 280  บาท  
2. จัดท า QR-code เอกสารรายงานผล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 
8,400 

   
8,400 

รวม 410,920 15,680   426,600 
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กลุ่มอ านวยการ 
 
1.  โครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” 
แผนงานโครงการ  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สพป.นราธิวาส เขต 2    กลุ่มอ านวยการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล   1. นางรัชนี  มณีรัตนโชติ     โทรศัพท์  073 - 532792 
     2. นางอรนลิน  จันทร์ทอง    โทรศัพท์  073 – 532792 
โทรสาร  073 - 532790    E-mail  nalin_aor@hotmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่องค์กรคุณภาพ 
         เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  เครือข่ายสถานศึกษามีความเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

      5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าสาย

อาชีพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
                           เป้าหมายแผนย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประโยชน์ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
                           องค์ประกอบของแผน  ภาวะผู้น าของผู้น าของผู้บริหารส่วนสราชการทุกระดับ (200501V03) 
                           ปัจจัย  ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี (200501F0304) 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน และมี
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คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น า
การเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการ
สาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
      การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทาง

ความก้าวหน้าสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยการสร้างผู้น าทาง
ยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถทุกด้าน สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัด

การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนการปฏิรูปด้าน การศึกษา 
      -  เป้าหมายรวม  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

     ประเด็นปฏิรูป  6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
        เป้าหมายรวม  สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป 
และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ  จ านวน 117 โรงเรียน  และได้จัดตั้งศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา 16 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายอ าเภอ 5 อ าเภอ  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา  นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของรั ฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้มีโอกาสรับทราบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ความเคลื่อนไหวทางด้านการจัดการศึกษาและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในสังกัดด้วย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มอ านวยการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  จึงได้ด าเนินการ
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จัดท าโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 
2 ขึ้น 
 2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ
นโยบายต่าง ๆ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและความคืบหน้าของการจัดการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   2.2.2 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการศึกษา  รวมทั้งเสริมสร้าง
กระบวนการการท างานเป็นทีม 
   2.2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1  เชิงปริมาณ 
   (1)  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  117  คน 
   (2)  ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร  จ านวน  92  คน 

   2.3.2  เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้รับทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติและข้อราชการอ่ืน ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4  ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ
นโยบายต่าง ๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าของการจัดการศึกษาเพ่ือ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
การศึกษา  รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการการท างานเป็นทีม 

3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ100  

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
3) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

รับทราบนโยบาย ข้อราชการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ และสามารถบูรณาการการปฏิบัติงาน
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
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   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้รับทราบนโยบาย ข้อกฎหมายต่าง ๆ และความคืบหน้าของการจัด
การศึกษาและสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
ต่อไป 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ผอ./รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และบุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2 
  2.7.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 
  2.7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  161,520  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. ประชุมประจ า เดือนผู้ บริหา ร
สถานศึกษาในสังกัด 
ผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน ก าหนด
ประชุม 6 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
12 มื้อๆ ละ 30 บาท 140 คน 
   1.2 ค่าอาหารกลางวัน  
5 มื้อๆ ละ 70 บาท 140 คน 

44,800 
 
 
 
 
 
 

18,200 18,200 18,200 99,400 

2. ประชุม รองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
ประจ าสัปดาห์  
ผู้เข้าร่วมประชุม 13 คน ก าหนด
ประชุมจ านวน  13 ครั้ง ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 
มื้อๆ ละ 30 บาท 14 คน 

1,260 

(3 ครัง้) 
 

1,260  
(3 ครัง้) 

 

1,260  
(3 ครัง้) 

1,260  
(3 ครัง้) 

5,040 

3. ประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 92 คน ก าหนด
ประชุม 3 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ครั้งที่ 1 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2 มื้อๆ ละ 30 บาท 92 คน 

33,120 
 
 
 
 
 
 

  11,960 
 
 
 
 
 
 

45,080 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

   - ค่าอาหารกลางวัน  
1 มื้อๆ ละ 120 บาท 92 คน 
ครั้งที่ 2 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2 มื้อๆ ละ 30 บาท 92 คน 
   - ค่าอาหารกลางวัน  
1 มื้อๆ ละ 120 บาท 92 คน 
ครั้งที่ 3 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2 มื้อๆ ละ 30 บาท 92 คน 
   - ค่าอาหารกลางวัน  
1 มื้อๆ ละ 70 บาท 92 คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ประชุมชี้แจงนโยบายการศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้าส่วน
ราชการในพื้นที่อ าเภอสุไหงโก-ลก 
ผู้ร่วมประชุม จ านวน 80 คน  โดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 บาท 80 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆ 
ละ 120 บาท 80 คน 

 
 
 
 
 

 12,000 
 
 
 
 
 
 

 12,000 

รวม 79,180 19,460 31,460 31,420 161,520 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.    โครงการ “การรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566” 
แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานรับผิดชอบ    สพป.นราธิวาส เขต 2   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  1. นางรัชนี  มณีรัตนโชติ     โทรศัพท ์ 073 - 532792 
                    2. นางอรนลนิ  จันทร์ทอง   โทรศัพท์  073 – 530792 
    3. น.ส.วภิาวรรณ  เอ็นดู      โทรศัพท ์ 073 – 530792  
โทรสาร  073 - 530790  E-mail nalin_aor@hotmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่องค์กรคุณภาพ 
         เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณภาพ
มาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร พั ฒ น า ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ  ทุ ก ป ร ะ เ ด็ น  ทุ ก ภ า ร กิ จ  แ ล ะ ทุ ก พ้ื น ที่  
(2.3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” เพ่ือตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมัธยัสถ์ 
และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง และน าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่มี
เป้าหมายรวมข้อหนึ่ง คือ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็ก
และเยาวชนในวัยเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการก ากับติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
                           เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดความสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและความคล่องตัว 
                           องค์ประกอบของแผน ศักยภาพองค์กร (200401V02) 
                           ปัจจัย การบวนการท างานภายในและนวัตกรรมการท างาน (200401F0202) 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
เสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” เพ่ือตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษา
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่มีเป้าหมายรวมข้อหนึ่ง คือ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการ
จนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภ า ค รั ฐ   จึ ง มุ่ ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย                                                              
ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศ
ไทย 4.0  โดยใช้ระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ      
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 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
      -  เป้าหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
      - เรื่องและประเด็นปฏิรูป 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
   เป้าหมายรวม  1. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกลส าคัญ
ต่อการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ(ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส   โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง และน าไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่มีเป้าหมายรวมข้อ
หนึ่ง คือ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความ
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
การก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งได้ติดตามประเมินผลการ
บริหารและจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กิจกรรมที่ 2 การติดตามและประเมินผลการ
บริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  และกิจกรรมที่ 3 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  ผู้รับผิดชอบการรายผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
  2.2.2 เพ่ือให้การรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การรายงาน
การติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการรายงานการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) อย่างเป็นระบบและด าเนินการได้ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

   2.2.3 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
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  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงปริมาณ 
 1)  ผู้รับผิดชอบการจัดท าการประเมินส่วนราชการฯ ผู้รับผิดชอบการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขต และผู้รับผิดชอบการรายงานการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  จ านวน 30 คน 

     2)  ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม  จ านวน  12  คน 
   2.3.2 เชิงคุณภาพ 

    ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 1)  ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ผู้รับผิดชอบการรายผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าและการรายงานผล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ด าเนินการรายงานตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและจัด
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) อย่างเป็นระบบและด าเนินการได้ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  สามารถด าเนินการการ

ติดตาม ประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การรายผลการ
ติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบและด าเนินการได้ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1)  ผู้รับผิดชอบการรายงานผล  จ านวน  30  คน และผอ.สพป./รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม  จ านวน  
12  คน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าและการรายงานการติดตามและประเมินผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การรายผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีผลการบริหารและจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
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1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  สามารถด าเนินการการ
ติดตาม ประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การรายผลการ
ติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบและด าเนินการได้ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ  ผู้รับผิดชอบการรายผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและมีทักษะ
ในการจัดท าตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลการประเมินในระดับที่น่าพึงพอใจ 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ผอ./รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 2 
  2.7.2 สถานศึกษาในสังกัด 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 มีนาคม - 30 กันยายน  2566 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  23,500  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. ประชุมการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
จ านวน 3 ครั้ง  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  1.1 ประชุมมอบหมายกลุ่มงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
รายงานผลรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 

 4,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
รายงานผลรอบที่ 2(รอบ 12 เดือน) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 

 
 
 
 
 
 

2. ประชุมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและจัด
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2566 จ านวน       
3 ครั้ง  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   2.1 ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   2.2 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
รายงานผลรอบที่ 1 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
รายงานผลรอบที่ 2 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 

 

 4,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 

3. ประชุมการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

  
 
 
 

5,000 
 
 
 

3,500 
 
 
 

8,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

จ านวน 3 ครั้ง  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  1.1 ประชุมมอบหมายกลุ่มงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 
   1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 35 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 35 คน) 
  1.2 ประชุมเน้นย้ าและติดตาม
ข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 1 มื้อ x 35 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
     (70 บาท x 1 มื้อ x 35 คน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  9,000 5,000 9,500 23,500 
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3.  โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดย
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยว
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้แก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานระบบควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566 และการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ขึ้น 
  2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   
 2.2.2 เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษา น าความรู้ที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ได้อย่างถูกต้อง  
  
   2.2.3 เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษา          มี
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและการรั่วไหลของทรัพยากร    
   2.2.4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดท าบัญชีความเสี่ยงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกิจกรรม    
  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงปริมาณ 

 1)  คุณครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและการบิหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ านวน 117 
โรง  

 2)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ทุกกลุ่ม จ านวน 10 กลุ่ม 
 3)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2  จ านวน 3 คน 
   2.3.2 เชิงคุณภาพ 
    ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับ การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
    2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ิมข้ึน 
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    3) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและจัดท า
รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 2566    
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

   1) หน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และส่งรายงานตรงตามก าหนดระยะเวลา 
   2) หน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรม สามารถจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในครบทุกองค์ประกอบ 
   3) หน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรม สามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง และจัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 
          1)  คุณครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและการบิหารความเสี่ยงของโรงเรียน จ านวน 117 โรง  
          2)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ทุกกลุ่ม จ านวน 10 กลุ่ม 
          3)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผอ.สพป.นธ 2   จ านวน 3 คน  2.5.2  เชิง

คุณภาพ 
          ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษา
มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี เป็นไปตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพ  

   4. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผอ./รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 2 
  2.7.2 สถานศึกษาในสังกัด 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน  2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  23,300  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงาน
ระบบควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 บาท x 2 มื้อ x 140 คน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน 

(70 บาท x 1 มื้อ x 140 คน) 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร 

(600 ท x 6 ชั่วโมง) 
   - ค่าวัสดุ 

 
 
8,400 

 

9,800 

3,600 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รวม 23,300     
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4.  โครงการ สร้างการรับรู้ความเข้าใจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                        
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  กรมส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล1.นางรัชนี  มณีรัตนโชติ 2.นางบุญศรี  รักการงาน  โทรศัพท์ 073-530792 
โทรสาร 073-530790   E-mail namsainara2@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการจาก
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 -การเรียนรู้การปฏิรูปการพลิกโฉม 
 -การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        แผนย่อย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

                 เป้าหมายแผนย่อย.  1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว และท างานรวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใผ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                 องค์ประกอบของแผน การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 

                           ปัจจัย ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย................................................................................  
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.............................................................. 
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 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก
............................................................................................................................  

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
............................................................................................................................  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ 

  แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)      
  คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน………………………………………………………………….……..………………… 
      -  เป้าหมายรวม…………………………………………………………………………………..………… 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป......................................................................................  
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้าหมายรวมที่  .................................................................................................. .............. 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................................. ................. 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................ ............. 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
  (2.3) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
  

   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ........................................................................................... .. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก   
    ประเด็นสอดคล้องที่............................................................................................................  
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
    ประเด็นความสอดคล้องที่..............................................……………………………………………. 

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)................................................................................................... ............ 
               มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี)................................................................................................... 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 
    การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญและมีค่าต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้การ

ด าเนินงานและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดความเชื่อม่ันและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนและองค์กรอ่ืน ก่อให้เกิดการยอมรับและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
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    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มี
ความมุ่งม่ันที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความถูกต้องผ่านสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์
กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง การอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
ของสถานศึกษาและกลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกแขนง และจัดระบบข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้
การด าเนินงานและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และสถานศึกษาใน
สังกัด ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

  2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สถานศึกษา 

หน่วยงานต่างๆ และ สื่อมวลชนทุกแขนง .      
            2.2 .เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

และสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
             2.3   เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 

2 และสถานศึกษาได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนง 
             2.4 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่มี

ประสิทธิภาพ 
             2.5 เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 และสถานศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบ เกิดการยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร 
2.3  เป้าหมาย 
   3.1เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 

แห่ง /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

                      3.1.2 ผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูล 
      ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
                  3.1.3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ

เจ้าหน้าที่ จ านวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   3.2เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               3.2.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯได้รับทราบ

แนวนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ/ข้อราชการอ่ืน รวมทั้งกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
       2.4.1ผลผลิต (Output) 
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   1.1ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จ านวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ รวม 12 เดือน จ านวน 96 ครั้ง   1.2 กิจ
กรรมไลฟ์ เผยแพร่ทางเพจ สวท.สึไหงโก-ลก โดยการไลฟ์กิจกรรมของสพป.นราธิวาส เขต 2 อย่างน้อยปีงาบ
ประมาณละ 10 ครั้ง 

   1.3 กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ข่าวและรายงานพิเศษผ่านสื่อวิทยุ สวท.สุไหงโก-ลก และสื่อในสังกัดกรม
ประชาสัมพันธ์ และเพจ สวท.สุไหงโก-ลก ปีงบประมาณละ 30 ข่าว 

      1.4 ผลิตรายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียวมีเดีย 
       2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                -  สาธารณชนในพ้ืนที่ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย และภูมิภาคอ่ืนๆ ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมโครงการของเขต
พ้ืนที่และโรงเรียน ที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุการณ์ ผ่านทาง เพจสพป.นราธิวาส เขต 2 และเพจ สวท.สุไหงโก-ลก 
อย่างทั่วถึง 

                        - ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  ตลอดจนนโยบายส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จนน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

     2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 
                           1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 

117 แห่ง /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

                          .2 ผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
                        .3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ

เจ้าหน้าที่ จ านวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
                2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                   1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯได้รับทราบ

แนวนโยบาย กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ/ข้อราชการอ่ืน รวมทั้งกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     .       1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สถานศึกษา หน่วยงาน และ

สื่อมวลชนทุกแขนง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน น าไปสู่ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
           .       2 ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 

2 และสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 3 สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 และสถานศึกษาอย่างกว้างขวงมากขึ้น    
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
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                 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 แห่ง 
/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

               .2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 117 คน และคณะครูได้รับทราบข้อมูล  ข่าวสารอย่างทั่วถึง 
               3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และเจ้าหน้าที่ 

จ านวน 90 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
  2.8.ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ    30,000  บาท        

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 

1.1ค่าสื่อวิทยุกระจายเสียง จ านวน 2 
ครั้ง/สัปดาห์ รวม 12 เดือน จ านวน 
96 ครั้ง มีค่าใช้จ่าย เดือนละ 2 ,500 
บาท 

1.2 กิจกรรมไลฟ์ เผยแพร่ทางเพจ 
สวท.สุไหงโก-ลก โดยการไลฟ์กิจกรรม
ของสพป.นราธิวาส เขต 2 อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 10 ครั้ง 

1.3 กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ข่าว
และรายงานพิเศษผ่านสื่อวิทยุ สวท.สุ
ไห ง โ ก -ลก  และสื่ อ ใ นสั ง กั ดกรม
ประชาสัมพันธ์ และเพจ สวท.สุไหงโก-
ลก ปีงบประมาณละ 30 ข่าว 

7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 

2 . กิ จ ก ร ร ม  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียวมีเดีย  
- ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ สพป.นราธิวาส 
เขต 2  
2.1 ไลฟ์สด โดยจัดรายการแบบเล่า
ข่าวในห้องส่ง สพป.นราธิวาส เขต 2  
เวลา 10.00 – 11.30 น. ทุกวัน 
2.2 ไลฟ์สดกิจกรรมของโรงเรียนใน
สังกัด Best Practice  เดือนละ 10
ครั้ง 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

2.3 ผลิตรายงานพิเศษขับเคลือน 
นโยบายชองรัฐบาลเกี่ยวกับ
การศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 
2.4 ผลิตรายการแถลงข่าวกิจกรรม 
ประชุม/อบรม ของ สพป.นราธิวาส 
เขต 2 (ทุกกิจกรรม) 
2.5 ผลิตรายการ ผอ.สุพจน์ชวนคุย 
คุยสบายไตล์ผอ.สุพจน์ 
- ทางYoutube ช่อง
NARA2Channel 

1.1  2.6ผลิตรายงานพิเศษขับเคลื่อน
นโยบายชองรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา 
เดือนละ 1 ครั้ง 

1.2 2.7 ผลิตรายการแถลงข่าวกิจกรรม     
ประชุม/อบรม ของ สพป.นราธิวาส 
เขต 2 (ทุกกิจกรรม 

1.3 2.8ผลิตรายการ ผอ.สุพจน์ชวนคุย คุย
สบายไตล์ผอ.สุพจน์ 

1.4  
ทางTikTok 
2.9ผลิตรายการแถลงข่าวกิจกรรม     
ประชุม/อบรม ของ สพป.นราธิวาส 
เขต 2 (ทุกกิจกรรม 
ทางกลุ่มไลน์ 
2.10 ผลิตข่าวหน้าเดียว โอเบคไลน์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์
ต่างๆ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมเงิน     30,000 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
1.  โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ  
             นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่  
             การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล......นายลาภวัต  บุญธรรม..............  โทรศัพท์......0869651017............ 
โทรสาร.......0-7353-0790................  E-mail……lpw2509ntw@gmail.com. 
ส่วนที่ 1   ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
         (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)  
    1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     

  (2)   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3) 
      12.1 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
            3) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1) 

 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   

 ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

  1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
               1.4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ................................................................................. 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 

 2.1.หลักการและเหตุผล  
รัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญขององค์คณะบุคคล ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรคสี่ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก  และการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่เพ่ือให้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม จาก
ทุกเครือข่ายการนิเทศการศึกษา พัฒนา การปฏิบัติงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ (อ.ก.ต.ป.น.) ในสมรรถนะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานนิเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานเทคนิควิธีการ สื่อ เครื่องมือนิเทศ และกลไก
สนับสนุนการนิเทศ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ขององค์คณะบุคคล และเครือข่าย
การนิเทศ 
ที่เก่ียวข้อง ที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและระบบการบริหารการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตระหนักและเห็นความจ าเป็นดังกล่าว เพ่ือด าเนินงานให้
สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
คนและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยเหลือและสนับสนุนให้
กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์  การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษานับเป็นนโยบายส าคัญท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง   เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบระดับชาติ  ในระดับชั้น  ป.3 ,6 และ ม.3  ม.6  ทุกคน  จากทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 
2563 - 2564 พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ  ส่งผลต่อการประเมินภายนอกของ สมศ.
ในมาตรฐานที่ 1 เกือบทุกโรงเรียนยังมีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงและพอใช้  จากผลการประเมินดังกล่าว 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จึงได้ก าหนด
นโยบายให้โรงเรียนในสังกัดใช้ผลจากการทดสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  เป็นเครื่องมือในการประกัน
คุณภาพผู้เรียน  ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม
เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5  จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  ก าหนดให้ทุกกลุ่มโรงเรียนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอน เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ สาเหตุส าคัญที่ไม่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายและมียุทธศาสตร์ใดบ้างที่สามารถปฏิบัติแล้วเกิดผลหรือส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้ด าเนินการจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ในวิชาหลัก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 3  ทุกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   การด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังที่กล่าวมาส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นและการคงที่ของคะแนนเฉลี่ย
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในรายโรงเรียนและช่วงชั้น  แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง
โดยภาพรวมทุกวิชาดังจะเห็นได้จาก ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป 3  ชั้น  ป.6 และ ชั้น ม.3 ของนักเรียนปี
การศึกษา  2563  พบว่า  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ลดลง  และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ  
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กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ  
ด้านบุคลากรและด้านผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานและปัญหาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตลอดจนจัดให้มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้น
กระบวนการปฏิบัติร่วมกันโดยอาศัยเครือข่ายการนิเทศระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุง
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และรายงานผลการพัฒนา
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยอาศัยเครือข่ายการนิเทศที่เน้นการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการของครูและบริบทของสถานศึกษา 

2.2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกระดับ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 

 2.3  เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมาณ 

  1) มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  2) มี เครือข่ายความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายอ าเภอ 5 อ าเภอ ระดับกลุ่มเครือข่าย 16 เครือข่าย  และระดับสถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่อาสาเข้ามาเพ่ือร่วมเป็น คณะ 
(อ.ก.ต.ป.น.) 
  3) มีเอกสารผลการการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เผยแพร่แก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่เพ่ือเสนอและเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

  1) มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  2) มี เครือข่ายความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายอ าเภอ 5 อ าเภอ ระดับกลุ่มเครือข่าย 16 เครือข่าย  และระดับสถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  3) มีเอกสารผลการการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เผยแพร่แก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
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     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีแนวทางและเครือข่ายความ 
ร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ 
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพ่ือเสนอและเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความสอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

   2) มี Supervisor Teams ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
   3) มีเอกสารผลการการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เผยแพร่แก่เครือข่ายทีเกี่ยวข้อง  

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยความร่วมมือของเครือข่ายทุกระดับ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีเครือข่ายและแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับสถานศึกษา ที่
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่เพ่ือน ามาวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 คณะกรรมการ และอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
เครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

  2.7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  60,000  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

ต.ค.- ธ.ค. ม.ค.- มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  

1) เขียนโครงการและขออนุมัติ
โครงการเพื่อด าเนินการ      

2) จัดประชุมคณะกรรมการ       
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

 - คณะกรรมการ ก.ต.ป.น  
จ านวน 9  คน ศึกษานิเทศก์ รอง
ผอ.สพป.และผอ.กลุ่มรวม 32 คน 
ประชุมจ านวน 8 ครั้ง 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
32 คน x 30 x 16 มื้อ 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
32 คน x 70 x 8 มื้อ 
  -  เอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 8 ครั้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5,760 
 

6,720 
 

4,500 

 
 
 
 
 

5,760 
 

6,720 
 

4,500 

 
 
 
 
 

3,840 
 

4,480 
 

3,000 

 
 
 
 
 

15,360 
 

17,920 
 

12,000 
3) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ  
   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ระดับเครือข่ายอ าเภอ 5 อ าเภอ 
   ระดับเครือข่าย 16 เครือข่าย 

 
 
 
 

 

   
 
 
 

ประชุมสร้างการรับรู้ การ
ด าเนินงานตามบทบาทของ 
คณะอนุกรรมการ (อ.ก.ต.ป.น.) 

 
 
 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
48 คน x 30 x 2 มื้อ 

 2,880   2,880 

- ค่าอาหารกลางวัน 
48 คน x 70 x 1 มื้อ 

 3,360   3,360 

-  เอกสารประกอบการประชุม  2,000   2,000 
4) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา , คู่มือ , และ
ออกแบบเครื่องมือการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

           2,500 

   
 
 
 
 

2,500 
 ต.ค.- ธ.ค. ม.ค.- มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  

5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โดย
คณะกรรมการและอนุกรรมการทุก
ระดับ  จ านวน 2 ครั้ง 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

กรรมการ จ านวน  48 คน 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
48 คน x 70 x 2 มื้อ 

 
 

6,720 
  6,720 

  - เอกสารและเครื่องมือ
ประกอบการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
2,500 

  
2,500 

6) จัดประชุมสรุปผลการพัฒนา
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จ านวน 15 คน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15 คน x 30 x 2 มื้อ 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
15 คน x 70 x 1 มื้อ 

 
 
 
 
 

900 
 

1,050 

    
 
 
 
 

900 
 

1,050 
7) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ทุกระยะ จ านวน 4 ระยะ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. 

  

 
 

 
 

 

รวม 1,950 36,940 
16,980 11,320 60,000 
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2.  โครงการ “การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

                  ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2566” 
แผนงานโครงการ  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล..นางฮาซานะห์ บินมะอุง..  โทรศัพท์.....094581555.... 
โทรสาร....073530790.........  E-mail: ….hasanah5558@gmail.com……. 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         เป้าประสงค์รวม  2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
                (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับ 
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 ทั้งระบบการพัฒนาตนเองรูปแบบออนไลน์ ออนไซต์ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การน าองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาสากลในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพที่เป็นทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นครูผู้สอนมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามกรอบ 
CEFR ที่จะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................ (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
 
 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 
                           เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิติดีขึ้น 
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                           องค์ประกอบของแผน  ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
                           ปัจจัย ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ 
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
                           เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลตามกรอบ 
CEFR เพ่ือการสื่อสารที่เป็นทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ในระบบออนไลน์ ออนไซต์ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ครูผู้สอนได้ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เปลี่ยนแปลงบทบาทครูเป็นผู้เอ้ือประโยชน์หรือโค้ชให้กับผู้เรียน อีกท้ังเป็นผู้
ร่วมสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเป็นการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และการสื่อสารที่เน้นสภาพจริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น และยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน…การศึกษา...… 
      -  เป้าหมายรวม…มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า…… 
                         - เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  
                           การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
                           การปฏิรูปกลไก และระบบผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
   1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
           1) เป้าหมายรวม หมุดหมายที่12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ 
                     1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมายประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น  
                     2) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนา
คน ตลอดช่วงชีวิต  
                    3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคนส าหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ ความต้องการของภาคการผลิต 
เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนา
ระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือก ในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบ
การศึกษาปกติโดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมาย และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  (2.2) แนวทางการพัฒนา  
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                              - ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
                              - สรา้งแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
                              - ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการ
ศึกษา    
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
   1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
                           1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ .................................................................................  
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
             1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
                          1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก   
                         ประเด็นสอดคล้องที่........................................................................................................... . 
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
                         ประเด็นความสอดคล้องที่..............................................……………………………………………. 
                         กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)......................... 
                         มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี)............................. 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 
    การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การศึกษา  
(พ.ศ.2560-2579) กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน และการ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นหลักส าคัญให้หน่วยงานทางการศึกษาอีกทั้งส่งเสริม
และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
         นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาใช้กรอบอ้างอิงความความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) 
ก าหนดระดับความสามารถทางภาษาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อยู๋ในระดับ A1 ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ระดับ A2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. ระดับ B1 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การทดสอบและวัดผลที่สามารถเทียบเคียงผลได้ตามกรอบ CEFR และ
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษและการจัดการสอนตามธรรมชาติของการเรียนรู้
ที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) อีกทั้งการจัดการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็น
เรื่องจ าเป็นที่ต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการวัดประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) เชิงสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) อีกทั้งต้องมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) การใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะจ าเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด ความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และน าทักษะความรู้
ความสามารถสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนได้  
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      ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น ด้วย 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ 2) กิจกรรมฝึกทักษะออนไลน์และวัด
ระดับความสามารถทางภาษา และ 3) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการนิเทศ  
ติดตาม 
  2.2  วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) แบบออนไซต์ 
            2.2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ 
ทดสอบวัดความสามารถตามกรอบ (CEFR) แบบออนไลน์ 
                    2.2.3 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้พัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามกรอบ (CEFR) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  2.3  เป้าหมาย 
2.3.1.เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 120 คน 
2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  2.3.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ 
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างมีคุณภาพ 
               2.3.2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการทดสอบวัด 
ความสามารถตามกรอบ (CEFR) แบบออนไลน์เพ่ิมขึ้น 
       2.3.2.3  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้พัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามกรอบ (CEFR) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนิเทศ
ติดตามอย่างมีคุณภาพ 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1)ทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
      2)ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 
     3)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

2) ครผูู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมีทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ  
(CEFR) อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 สูงขึ้น 
    3)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
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และมัธยมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1   เชิงปริมาณ 
1)ร้อยละ 95 ของครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ  
(CEFR) 
                              2) รอ้ยละ 95 ของครูมีความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตามความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
                              3) ร้อยละ 95 ของครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
         2.5.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา 
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างมีคุณภาพ 
                              2.5.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครูมีความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้มาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) เพ่ิมข้ึน 
              2.5.3  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพและเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตาม
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
                    2.6.2 ครูผู้สอนได้รับการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตามความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) เพ่ิมข้ึนจากโค้วต้าที่ สพฐ. ก าหนด 
                   2.6.3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
ใช้มาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
             2.6. 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
สื่อสารตามกรอบ CEFR 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ                              จ านวน    100        คน  
  2.7.2 นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย                  จ านวน    117        โรงเรียน 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ มกราคม 2566-กันยายน 2566 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 57,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- - - - - 

2. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ - 51,000 - - 51,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

    ออนไซต ์
3. กิจกรรมนิเทศติดตามออนไลน์/
ออนไซต์ 
(พัฒนาการสอนด้วยกระบวนการ 
PLC) 
 กิจกรรมทดสอบออนไลน์ 
ทดสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษ CEFR  
(นอกเหนือโค้วต้า สพฐ) 

- - - - 
 

 
    6,000 

- 
 
 

6,000 

4. (พัฒนาการสอนด้วย
กระบวนการ PLC) 

- - - - - 

5. สรุป/สังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน 

- - - - - 

รวม - 51,000 - 6,000 57,000 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที่           กิจกรรม        ระยะเวลาด าเนินงาน            สถานที ่   ผู้รับผิดชอบ 
1.. 
 
 
2.. 
 
 
3.. 
 
 
 
4.. 
 
 
5.. 
 
 

กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ 
 
 
กิจกรรมนิเทศติดตาม 
และพัฒนานวัตกรรมการ
สอนด้วย PLC  
 
กิจกรรมทดสอบออนไลน์ 
 
 
กิจกรรมสรุปผล 

           1 วัน 
       (กพ. 2566) 
 
           2 วัน 
       (มีค..2566) 
 
        (พค.-  สค.2566) 
 
  
 
           1วัน 
         (กค.2566) 
 
         (กย2566) 
 

ห้องประชุม สพป. 
นราธิวาส เขต 2 
 
ห้องประชุม สพป 
นราธิวาส เขต 2 
 
ห้องประชุม สพป 
นราธิวาส เขต 2 
 
 
โรงเรียนในสังกัด 
 
 
ห้องประชุม สพป. 
นราธิวาส เขต 2 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 
 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น   จ านวน  57,000 บาท  ดังนี้ 
 
 
ที่ 

   
     กิจกรรม/รายการ 

                    เงินงบประมาณ          
           รวม   ตอบแทน      ใช้สอย     วัสด ุ

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2  
(ประชุมปฏิบัติการ/และ
คณะท างาน)  
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ  
30 บาท X 4 มื้อ X 110 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 
70 บาท X 2 มื้อ X 110 คน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
2 คน X 600บาท X 12
ชั่วโมง 
-ค่าเดินทางวิทยากร 
2 คน X 2,000 บาท 
-ค่าท่ีพัก 1 ห้อง X 2 คืน X 
1,200 บาท 
-เอกสารประกอบการอบรม 
 100 ชุด X 36 บาท 

- 
 
 
 
        
 
 

- 
 

- 
 
    14,400 
       
 
         - 
 
         - 
 
         - 

- 
 
 
 
 
 
 
      13,200 
 
      15,400 
     
          - 
 
       
      2,000 
 
      2,400 
 
         - 

- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
      3,600 

- 
 
 
      
          
 
 
    13,200 
 
    15,400 
 
    14,400 
 
 
     2,000 
 
     2,400 
 
     3,600      
                                           

3. กิจกรรมที่ 3 
ทดสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษ CEFR 
--ค่าจัดการทดสอบ 40 คน 
X 150 บาท (บริษัทเอกชน
ในส่วนที่ไม่ได้รับโค้วต้าการ
จัดสอบจาก สพฐ.) 

 
      
 
 
        - 
  

 
  
 
 
        - 
 
     
 
     

 
        
 
 
     6,000 
      
 

 
    
 
 
     6,000 
 
   



 

 

 

 

104 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรมที่ 4  
-กิจกรรมนิเทศติดตาม 
ออนไลน์/ออนไซต์ 
  กิจกรรมที่ 5 
-สรุปสังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและรายงานผล 
 
               รวม 

 
 
       - 
 
 
       - 
 
  14,400 

 
¶  

        - 
     
 
       - 
 
      51,000 
      

 
 
       - 
 
 
      - 
 
      8,600 
 

 
 
          - 
 
     
        - 
 
     57,000 
     
 

 
หมายเหตุ   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 6. การประเมินผล 
        ตัวชี้วัดความส าเร็จ             วิธีการประเมิน        เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
มาตรฐานตามความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
2.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการทดสอบวัด 
ความสามารถตามกรอบ (CEFR) 
 3.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
มีทักษะการจัดท าข้อสอบออนไลน์ 

-ทดสอบ 
-สอบถาม/สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
 
 
 

-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
-แบบนิเทศติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตามความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
          2 ครูผู้สอนได้รับการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) 
          3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้มาตรฐาน
ตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
     4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม 
กรอบ CEFR 
 
 
 
 



 

 

 

 

105 

3.  โครงการ โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นธ.2 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางพิมพรรณ  อนันทเสนา    โทรศัพท์ 089-5094302 
โทรสาร................................-.................................................  E-mail pimpun980@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กระบวนการบริหาร การจัดกิจกรรม              การ

เรียนรู้ และกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   การ
ปฏิบัติการนิเทศเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 
และมุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและความ
แตกต่างในด้านบุคคลเพ่ือสนองเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา สมรรถนะของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา และการด าเนินการตาม
นโยบาย/โครงการต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงต้องมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ประสบความส าเร็จ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………-……………...……………..……… 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
   - เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติการนิเทศเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษา และมุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้มีประสิทธิภาพในการจัด     การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและความแตกต่างในด้านบุคคลเพ่ือสนองเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา สมรรถนะของผู้เรียน และคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา และการด าเนินการตามนโยบาย/
โครงการต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมี
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ              การด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2566 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีภารกิจหลักในการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  และเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัด ให้โรงเรียนสามารถด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนให้มีการด าเนินการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน จึงจัดท าโครงการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นธ.2  
 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
      1) เพ่ือพัฒนาเครื่องมือนิเทศการศึกษาและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ 
      2) เพื่อนิเทศก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการตามนโยบายของ สพฐ.และสพป.นธ. 2 
      3) เพื่อสรุปผลการนิเทศ ตามเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      2.3 เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 
         1. ผอ.สพป.นธ.๒ 
  2. รอง ผอ.สพป.นธ.2  
  3. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 12 คน คณะท างาน  3 คน รวม 15 คน 
  4. จนท.กลุ่มส่งเสริมและผอ.กลุ่มภายในสพป.นธ.2 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
  6. ผู้บริหารโรงเรียน ครู ในสังกัด 117 โรงเรียน 
           เชิงคุณภาพ 
  1. เครื่องมือนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ 
  2. สถานศึกษาผู้บริหาร ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศ และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

พัฒนาเครื่องมือนิเทศติดตามคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) มีเครื่องมือนิเทศติดตามคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2) โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มพ้ืนที่  

 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
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              1) เครื่องมือการนิเทศมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมขอบข่ายงานการนิเทศ 
               2) ร้อยละของโรงเรียนได้รับการนิเทศ 
      3) ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

  2) สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และ สพป. นราธิวาส เขต 2  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   3) โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
4) นักเรียนในสังกัด มีผลการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
  2.7.2 ครูผู้สอน 

       2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
          2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 64,140 บาท 
 

 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. ประชุมชี้แจงคณะท างานเกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษา   
1) ประชุมคณะท างานเตรียมการ
นิเทศ ประกอบด้วยรองผอ.สพป.นธ.2 
และศึกษานิเทศก์ จ านวน 12 คน 
ธุรการ 3 คน รวม 16 คน (ไตรมาส 1 
ไม่เบิกงบประมาณ เบิกไตรมาสที่ 3)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
ละ 30 บาท (16x2x30) 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 1 มื้อ ๆ 
ละ 70 บาท (16x1x70) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

960 
 

1,120 

 2,080 

2) ประชุมชี้แจงคณะนิเทศ เพ่ือนิเทศ
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565ประกอบด้วย 
ผอ.รร. ผอ.กลุ่มงาน ประธานศูนย์
เครือข่ายอ าเภอ ประธานศูนย์
เครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ จนท.กลุ่ม
ส่งเสริม ศึกษานิเทศก์ รวม 43 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 43 คน 
(43x2x30)  
- ค่าอาหารกลางวัน 43 คน 
(43x1x70)  

 
 
 
 
 
 
 

2,580 
 
- 

  
 
 
 
 
 
 

2,580 
 

3,010 

 

8,170 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ
2566 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน 
3 วัน 
(15x6x30) = 2,700 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 15  
(15x3x70) = 3,150 บาท 
 

 
 
 
 
 

2,700   
 

3,150 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

5,850 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับ 
เครื่องมือนิเทศ ตามกิจกรรมและ
นโยบาย เปิดภาคเรียนและสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในการเตรียมนิเทศ 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน 
(15x2x30) = 900 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน 1 วัน 
(15x1x70) = 1,050 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

900 
 

1,050 

 1,950 

4. ด าเนินการนิเทศตามแผนการ
นิเทศและปฏิทินการนิเทศ โดยเน้น
การนิเทศเป็นทีม ช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน 

 
- 

 
 

 
- 
 
 

 
- 
 

 
- 

 

 
- 

5. กิจกรรมนิเทศสัญจร 5 อ าเภอ  
1) สร้างความเข้าใจ การรับรู้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผอ.รร. ครู
วิชาการ ครูปฐมวัย รร.ละ 3 คน รวม 
351 คน คณะนิเทศ 15 คนรวมทั้งสิ้น 
366 คน  ครั้งที่ 1 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 426 ชุด  
 (426x30x1) = 12,780 บาท 
- ค่าไวนิล อ าเภอละ 1,500 บาท 
2) ค้นหานวัตกรรมแต่ละอ าเภอ 
ผอ.รร. ครูวิชาการ ครูปฐมวัย รร.ละ 
3 คน รวม 351 คน คณะนิเทศ 15 
คนรวมทั้งสิ้น 366 คน  ครั้งที่ 2 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 426 ชุด  
 (426x30x1) = 12,780 บาท 

    
 
 
 
 
 

12,780 
 7,500 

 
 
 
 
 
 

12,780 

33,060 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

6. กิจกรรมน าเสนอนวัตกรรมแต่ละ
เครือข่ายอ าเภอ รวม 5 อ าเภอ คณะ
น าเสนอโรงเรียนละ 3 คน รวม 15 
คน ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วม จ านวน 
112 โรง ครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน  117 คน คณะท างาน 17 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 261 ชุด 
- ค่าวัสดุเอกสารการจัดการน าเสนอ 

    
 
 
 
 
 

7,830 
1,000 

8,830 

7. สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน   
1) สรุปการด าเนินงานน าเสนอ
นวัตกรรม 15 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน 
(15x2x30) = 900 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน 1 วัน 
(15x1x70) = 1,050 บาท 
2) สรุปการด าเนินงานตามโครงการ 
15 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน 
(15x2x30) = 900 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน 1 วัน 
(15x1x70) = 1,050 บาท 

- เอกสารรูปเล่ม 3 เล่ม พร้อม
ออกแบบปก 100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

900 
 

1,050 
 
 
 
 

900 
 

1,050 
 

300 

4,200 

รวม 8,430 - 9,620 46,090 64,140 
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4.  โครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” 
แผนงานโครงการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางรดา  ธรรมพูนพิสัย  โทรศัพท์ 089-9751144 
โทรสาร.073-530790  E-mail snrada@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
เป้าประสงค์รวมที่ 1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ด ารงชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (หลัก)  

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม                                   

- การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียน   การสอนใน
สถานศึกษา 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในการร่วมสร้างความรู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ ลดลง มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น และเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา   

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม       

      แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ     และการเป็น
พลเมืองที่ดี 
               เป้าหมายแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม   ดีขึ้น  
 องค์ประกอบของแผน  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสติปัญญา 
 ปัจจัย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
 

 แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

mailto:snrada@gmail.com


 

 

 

 

112 

 เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและนานา
ประเทศมากขึ้น 
                       อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก 

  เป็นโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในการร่วมสร้างความรู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ลดลง มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 
และเพ่ือการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี การเสริมสร้างจิตสาธารณะ ในรอบรั้วสถานศึกษา และการเป็น
พลเมืองที่ดี 
    อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ เพื่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของนักเรียน
ในทางท่ีพึงประสงค์ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
             - เป้าหมายรวม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัย และ

ภูมิใจในชาติ 
  3) เรื่องและประเด็นปฏิรูป การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และตามพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม 
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในรอบรั้วโรงเรียน โรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับทุกศาสนา ไม่
ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือน คุณธรรมสากลที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” 
และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม ที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนสังกัดจ านวน 117 โรง โดยมีนโยบาย ที่จะขับเคลื่อนงาน กลยุทธ์ที่ ๒ มีเป้าหมายความ 
ส าเร็จ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทย มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ตระหนักและเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ขึ้น  จึงก าหนดให้มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือ
สร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน  
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีมีที่ยืน) 

 2.2 เพ่ือคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3 เพ่ือสร้างเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นองค์กรคุณธรรม 

2.4 เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.     
 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
            1) เชิงปริมาณ 

1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ตามเป้าหมายที่สพฐ.ก าหนด 

       1.2 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตามกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน       
 1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณธรรม 

1.4 โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการนิเทศ ติดตามการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม      
ในสถานศึกษา        

      2) เชิงคุณภาพ 
      2.1 โรงเรียนด าเนินงานการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
       2.2 โรงเรียนในสังกัดยื่นค าขอยกระดับคุณภาพทุกรายการ ( 1 ดาว/2 ดาว/3 ดาว) 

 

4. ขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 
1 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

- แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ  
ธันวาคม 2565 
 

นางรดา   ธรรมพูนพิสัย 
และคณะท างาน 

2  ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ   
3 คัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและ

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
ตุลาคม – ธันวาคม 
2565 

นางรดา  ธรรมพูนพิสัย 
และคณะกรรมการ 

4 ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม) 

มกราคม 2566 นางรดา  ธรรมพูนพิสัย 
และคณะกรรมการ 

5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กร
คุณธรรม(กิจกรรม คุณธรรม อัตลักษณ์ 
เขตพ้ืนที่) 

มกราคม-กุมภาพันธ์
2566 

นางรดา   ธรรมพูนพิสัย 
และคณะท างาน 

6 การนิเทศ ติดตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสถานศึกษา 

กรกฎาคม – กันยายน
2566 

นางรดา  ธรรมพูนพิสัย 
และคณะกรรมการ 

7 สรุปและรายงานผล กันยายน 2566 นางรดา  ธรรมพูนพิสัย 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 



 

 

 

 

114 

5. การด าเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โครงการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และค่านิยมของชาติ งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ านวนเงิน 28,770 บาท 
 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566  
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 26,000 บาท 

   แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม  - - - 
แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ  ธันวาคม - - - - 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน    
วางแผนการด าเนินโครงการ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
(40 คน×30 บาท×2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(40 คน×70 บาท×1 มื้อ)  

 
 
- 
--   

 
 

2, 400 

2, 800  

 
 
- 
-  

 
 
- 
-  

  
 

2, 400 
2, 800 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - 5, 200 - -  5, 200 

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกผลงานคุรุชนคน
คุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             
(30 คน×30 บาท×2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(30 คน×70 บาท×1 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
(8 คน×600 บาท) 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 
 

 
 

1, 800 
2, 100 
4, 800 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

    - 
- 
- 

                                             
              - 

 
 
 

1, 800 
2, 100 
4, 800 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 - 8, 700 -         - 8, 700 

กิจกรรมที่ 3 ประเมิน ตรวจสอบ 
คุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(ยกระดับคณุภาพโรงเรียนคณุธรรม 2 ดาว)  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน   
( 5 วัน× 120 บาท × 16 คน ) 
- กรอบใส่ใบประกาศนียบัตร(18 ใบ ) 

 
 

 
 
 

  9, 600  
     650 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 

 
 
 

  9, 600 

     650 
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   แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม  - - - 
แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ  ธันวาคม - - - - 

รวมเงินกิจกรรมที่ 3 - 10,250 -         - 10,250 

 

(ต่อ) 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 26,000 บาท 
 

   แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเป็นองค์กรคุณธรรม  
(กิจกรรม การค้นหาคุณธรรม    
อัตลักษณ์สนง.เขตพ้ืนที่) 
1. กระดาษบรู๊ฟ (20 แผ่น× 5 บาท    
=100 บาท 
2. ไวนิลประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ 
(กว้าง 60× ยาว 90 เซนติเมตร)  
3. กระดาษการ์ดขาว120 แกรม 
ขนาด A4 จ านวน 5 ห่อ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
  

     100 
 
 

  1,000  
      

    750 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

   100 
 
   

 1,000  
    

750 
รวมเงินกิจกรรมที่4  -  1,850 - -  1,850 

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมใน
สถานศึกษา  
 

 
- 
 

 

    
      -      

 
- 

 
       - 

 

      - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 26,000 - - 26,000 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

(ต่อ) 7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 26,000 บาท 
 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
2. โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 
42 คน 

 
   117 โรงเรียน 
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3. โรงเรียนยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้สูงกว่าระดับ 1 ดาว 117 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนางานที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    
อย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการยกระดับคุณภาพระดับ 1 ดาว 100% 

 
 

 

10.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    11.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ และสามารถน า“โครงงานคุณธรรม”ไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ในโรงเรียน โดยปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 
    11.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรม

สร้างสรรค์คนดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 11.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอัตลักษณ์

คุณธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 11.4 สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  

 11.5 สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามท่ีสถานศึกษาได้เสนอเรื่องขอตรวจสอบ 
 
 

10.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    11.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ และสามารถน า“โครงงานคุณธรรม”ไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ในโรงเรียน โดยปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 
    11.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรม

สร้างสรรค์คนดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 11.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอัตลักษณ์

คุณธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 11.4 สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  

 11.5 สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามท่ีสถานศึกษาได้เสนอเรื่องขอตรวจสอบ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
1.  ชื่อโครงการ        การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
                                และวิธีการประเมิน ว PA  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                นราธิวาส เขต 2 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน นางเสาวภา  แก้วมณีศรี  โทร 087-2930116 
                                โทรสาร 073-530790 E-mail: ditsopa.2514@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ 2  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
                                ทางการศึกษาอย่างยั่งยืน   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
         - การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
          โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว 

PA  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นโครงการที่เน้นให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสาย
อาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนา
ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ สอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
      เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

            การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
        หน่วยงานภาครัฐในยุคใหม่จ าเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือที่จะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขัน    ในระดับสากลได้ 
หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องท างานในเชิงรุก และจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  ที่เน้นการมองภาพกว้าง
และมองไกลในทุกมิติ ดังนั้น หน่วยงานรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมาย  
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                    2)   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
                            แนวทางการพัฒนา  เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 

           การเปล ี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” 
หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง ต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ 
การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครู   ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหมอ่ย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง       
         เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2  ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA และให้
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ มีพ่ีเลี้ยง        ให้ค าปรึกษาแนะน า และมีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน ว PA 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
                    1)  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  2)  กิจกรรม  1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  3)  เป้าหมายกิจกรรม (6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมิน
สมรรถนะไปเป็นส่วนส าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม   
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
  1) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
  2) เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  3) ตัวชี้วัดที่ 1.5 ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
  4) กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
             กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและเชื่อมโยง  
กับโลกของการท างานในอนาคต โดย  
      1) ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม  
      2) การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการเข้าสู่เส้นทางอาชีพ  
      3) ปรับรูปแบบการท างาน ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  



 

 

 

 

119 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1 หลักการและเหตุผล 
      ก.ค.ศ. ได้มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนางาน     ตามข้อตกลง 
(Performance Agreement) และการประเมินค าขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  รวม 3 ด้าน โดยในการจัดท า
ข้อตกลงในการพัฒนางาน และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้ด าเนินการตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ส าหรับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ก าหนดให้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์หรือไฟล์ดิจิทัล หรือเอกสาร
หลักฐานแล้วแต่กรณีนั้น  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ให้ความส าคัญกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน      ในสังกัดให้มี
คุณภาพ และส่งผลไปยังคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานตามหลักสูตร และเพ่ือความก้าวหน้า ในวิชาชีพ จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA  ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ขึ้นเพ่ือสร้างความรู้     ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

2.2 วัตถุประสงค์ 
                2.2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA   

     2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และสะท้อนผลการด าเนินงานโดยทีมเครือข่ายพัฒนาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับศูนย์เครือข่ายระดับอ าเภอ 
 2.3 เป้าหมาย  
       2.3.1 ด้านปริมาณ  
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 117 โรงเรียน จ านวน 117 คน   

2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 29 คน   
3) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 12 คน   
4) ครวูิชาการและครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบดิจิทัล DPA จ านวน 117 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น  234 คน  
      2.3.2 ด้านคุณภาพ 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA และสามารถเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน
ได้อย่างถูกต้อง 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน ว PA 

 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

       2.4.1 ผลผลิต (Output)  
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA  
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2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน ว PA   ที่สามารถขับเคลื่อน
ได้เป็นรูปธรรม  
       2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA และสามารถเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานที่
สอดคล้องกับมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานที่ ก.ค.ศ. ก าหนดส าหรับการขอมี คงสภาพ และ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน ว PA   ที่เป็นรูปธรรม 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
     2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ว PA และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ  

 2) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน ว 
PA ที่เป็นรูปธรรม 

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA และให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ  

 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน ว PA   ที่เป็นรูปธรรม 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
     2) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 บรรลุผล       ตามคุณภาพ

มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
ศึกษานิเทศก์  

 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
      งบประมาณจ านวน 70,000 บาท จากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
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แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 
1/2565    
(ตค.-ธค.) 

 

ไตรมาสที่ 
2/2566 
(มค.-มี.ค) 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

(เม.ย.-มิ.ย) 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

(ก.ค.-ก.ย) 

รวม 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม - - - - 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประ 
เมิน ว PA ”  

ธันวาคม 
65,000 

- - - 65,000 

3. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม ธันวาคม 
1,900 

- - - 1,900 

4. การนิเทศ ติดตามและการประชุม
สะท้อนผลการนิเทศ ติดตามของทีม 
PA SUPPORT TEAM 

- (กพ.-มี.ค) 
2,600 

-  2,600 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนิน   
   โครงการ 

- - - สิงหาคม 
500 

 
500 

รวม 66,900 2,600 - 500 70,000 
 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 70,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่ ขั้นตอนด าเนินงาน/กิจกรรม 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน ว PA จ านวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 500 คน มี
รายละเอียดดังนี้ 
รุ่นที่ 1 จ านวน 154 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 
(154 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 
(154 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 
รุ่นที่ 2 จ านวน 156 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 
(156 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

9,240 
 

10,780 
 
 

9,360 
 

10,920 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

9,240 
 

10,780 
 
 

9,360 
 

10,920 
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(156 คน x 1 มื้อ  x 70 บาท) 
รุ่นที่ 3 จ านวน 190 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 
(190 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 
(190 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 

 
 
- 
 
- 

 
 

11,400 
 

13,300 

 
 
- 
 
- 

 
 

11,400 
 

13,300 
 

2 จัดท าเอกสารประกอบการอบรม - - 1,900 1,900 
3 การนิเทศ ติดตามและการประชุมสะท้อนผล 

ของทีม PA SUPPORT TEAM จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 จ านวน 10 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  
(10 คน ×2 มื้อ x 30 บาท)  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 
(10 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 
ครั้งที่ 2 จ านวน 10 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  
(10 คน ×2 มื้อ x 30 บาท)  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 
(10 คน x 1 มื้อ x 70 บาท) 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

600 
 

700 
 
 

600 
 

700 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

600 
 

700 
 
 

600 
 

700 
4 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ - 500 - 500 

รวม - 68,100 1,900 70,000 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
1.  โครงการ  สถานศึกษาปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ    นายพลวัต หนูแดง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภาพันธ์-กันยายน 2566 
ความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์   สพป.นราธิวาส เขต 2 
 

ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

                    เป้าหมายที่ 1.พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์แวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานที่จ าเป็นต่อเรื่องความปลอดภัยรอบด้านให้เกิดกับผู้เรียน และขยายผลไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัย 
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีเป้าหมายจัดการเรียนรู้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
          2.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                    แนวทางการพัฒนา สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากร 
ทุกกลุ่ม โดยพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้าง
ระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์
ป้องกันทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสเกิด
ปัญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้ า 
 เป้าหมายของแผนย่อย พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์แวดล้อม 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อเรื่องความปลอดภัยรอบด้านให้เกิดกับผู้เรียน และขยายผลไปสู่การ
สร้างสังคมท่ีปลอดภัย เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีเป้าหมายจัดการเรียนรู้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3. แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านการศึกษา 
 3.1 เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 3.2 เรื่องและประเด็นการปฏิรูป เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ประเด็นระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
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 3.3 กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการคุ้มครองผู้เรียน
ในสถานศึกษา 
 3.4 เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ  
และสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนระดับท่ี 2) 
 4.1 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต 
 4.2 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ 
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดารงชีวิตร่วมกันในสังคม 
ได้อย่างสงบสุข 
 4.2.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘ เมื่อสิ้นสุดแผน  
                    4.2.2 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                        : M2 – M3 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งก็มีเป้าหมายพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์แวดล้อม 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อเรื่องความปลอดภัยรอบด้านให้เกิดกับผู้เรียน และขยายผลไปสู่การ
สร้างสังคมท่ีปลอดภัย เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีเป้าหมายจัดการเรียนรู้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มี
แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ความปลอดภัยคือ 1 ใน 4 ด้าน  
และได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งมันพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัยต่างๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
          ปัจจุบัน ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ทั้ง 9 ประเภท เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัว เกิดได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการด ารงชีวิตของคนไทย ความปลอดภัยและความสุขเป็นเรื่องส าคัญของชีวิต ครูใน
ฐานะผู้ที่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด มีหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน เพ่ือรับมือกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ได้ทุกประเภท  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ให้ 
ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยและความสุขของนักเรียนในสังกัด จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาปลอดภัยขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการใช้แผนมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย ตามหลัก 3ป. คือ การป้องกัน ปลูกฝัง และ
ปราบปราม เพ่ือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ  



 

 

 

 

125 

          2.2 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัย     
 2.3 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตวิถีใหม่ School Health HERO เป็นเครื่องมือ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
  3.1.1 โรงเรียนมีการใช้แผนมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย ตามหลัก 3ป. คือ การป้องกัน ปลูกฝัง และ
ปราบปราม เพ่ือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
                     3.1.2 โรงเรยีนมีทักษะต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบ     
                     3.1.3 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตวิถีใหม่ School Health HERO เป็นเครื่องมือ 
    

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  3.2.1 โรงเรียนน าแผนและมาตรการการป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มาดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน บูรณาการการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ 
                       3.2.2 ครูและนักเรียนน าทักษะต้านภัยมาใช้ในการป้องกันตนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
                     3.2.3 นักเรยีนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ทั่วถึง ทันเวลาและถูกวิธี 
 3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    3.3.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดใช้แผนมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย ตามหลัก 3ป. คือ การ
ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
      3.3.2 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบและทุกประเภท 
      3.3.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตวิถีใหม่ School Health HERO เป็น
เครื่องมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนในสังกัดใช้แผนมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย ตามหลัก 3 ป. คือ การป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม 
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามทุกรูปแบบ ท าให้
นักเรียนสามารถมาเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข  
5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
    โรงเรียนในสังกัดทั้ง 117 โรง ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกคน 
6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   กุมภาพันธ์ - กันยายน  2566 
7. สถานที่ด าเนินโครงการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      :M 4 - M 5                  
8. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา MOE Safety Support 
1.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดน าแผนมาตรการความปลอดภยัไปใช้ 

กุมภาพันธ์-กันยายน
2566 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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1.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในโรงเรียน เพ่ือ ปลูกฝัง ป้องกันและปราบปราม จากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 
1.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 ความปลอดภัยบนท้องถนน “รู้เท่าทัน ไม่สูญเสีย” 
2.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสร้างภาคีเครือข่ายในการ ปลูกฝัง 
ป้องกัน ปราบปราม ความปลอดภัยบนท้องถนน 
2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
บนท้องถนนให้แก่นักเรียน 
2.3 โรงเรียนในสังกัดมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยการที่
เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนเพ่ือให้มีความปลอดภัยบนท้องถนนที่
มากขึ้น และมีวิธีรับมือที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2.4 สรุปผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์-กันยายน
2566 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู     
เฝ้าระวัง ส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน 
3.1 จัดอบรมให้ความรู้ครูในการใช้ระบบสุขภาพจิตวิถีใหม่ 
School Health HERO และการคัดกรองนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ พร้อมวิธีดูแลช่วยเหลือ 
3.2 ติดตามรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน  
3.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์-กันยายน
2566 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
4.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสร้างภาคีเครือข่ายในการ ปลูกฝัง 

ป้องกัน ปราบปราม การป้องกันและรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

4.2 หน่วยงานภาคีเครือข่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

4.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์-กันยายน
2566 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสัญจร แก้ไขและป้องกันการกลั่นแกล้ง
รังแกในโรงเรียน “หยุดบูลลี่ในโรงเรียน” 
5.1 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายคัดเลือกนักเรียนเข้ากิจกรรมจาก
พฤติกรรมนักเรียนที่มักแกล้งเพ่ือน และนักเรียนที่เป็นแกนน า
ช่วยเหลือเพ่ือนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละ 
30 คน 
5.2 จัดกิจกรรม แก้ไขและป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน 
“หยุดบูลลี่ในโรงเรียน” ให้แก่นักเรียนจ านวน 16 รุ่น จาก 16 
ศูนย์เครือข่าย 
5.3 ติดตามผลจากการอบรม 
5.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์-กันยายน
2566 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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9.  งบประมาณ 
9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมการด าเนินการ  ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวม 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา MOE Safety Support 

ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 ความปลอดภัยบนท้องถนน “รู้เท่าทัน  
ไม่สูญเสีย” 

ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู    
เฝ้าระวัง ส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( จ านวน 140 คน x 2 มื้อๆละ 30 บาท) 

- ค่าอาหารกลางวัน 
( จ านวน 140 คน x 1 มื้อๆละ 70 บาท) 

- ค่าเอกสาร 
(จ านวน 130 ชุด x 45 บาท) 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8,400 
 

9,800 
 
 
 
18,200 

 
 
 
 
 
 

5,850 
 

5,850 

 
 

8,400 
 

9,800 
 

5,850 
 

24,050 

กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสัญจร แก้ไขและป้องกันการกลั่น
แกล้งรังแกในโรงเรียน “หยุดบูลลี่ในโรงเรียน” (16 รุ่น 
ใน 16 ศูนย์เครือข่าย รุ่นละ 30 คน) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 24,050 
(ขอเบิกเพียง 24,000 บาท) 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายตามจริงได้ทุกรายการ 
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2.  โครงการ “จัดงานเนื่องในวันส าคัญทางการลูกเสือ เนตรนารี”ประจ าปีงบประมาณ 2566 
แผนงานโครงการ “จัดงานเนื่องในวันส าคัญทางการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด”ประจ าปีงบประมาณ 2566หน่วยงาน
รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
                           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย   โทรศัพท์  0824371963 
โทรสาร 073 530792     E-mail  ed2@narathiwat2.go.th 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 ผู้เรียน รักและภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
            (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
            (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2 การบูรณาการเรื่องความ

ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการได้มีการน าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ได้
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุม กรมนครสวรรค์ -วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย มีการบูรณาการกิจกรรมกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) 

 
 2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้าม)ี 

(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 

          (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม          
แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
                           เป้าหมายแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับภาพแวดล้อมดีข้ึน 
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                           องค์ประกอบของแผน  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
สติปัญญา  
                           ปัจจัย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
                           อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
                           โครงการได้มีการน าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
โดยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุม กรมนครสวรรค์-วรพินิต ผู้
ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน มีการบูรณาการกิจกรรมกับเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ 
                         อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ  
                         โครงการมีการสอดแทรกและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรัก
ความภูมิใจในความเป็นชาติ และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดีเข้าไปในกิจกรรม ช่วยเสริมสร้างให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและความพร้อมในการหล่อหลอม บ่มเพาะ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม มีการท ากิจกรรมจิตอาสาซึ่งส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ท าให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทางด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
                            ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรรมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละต่อปี) 

        1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน  ด้านการศึกษา 

     -  เป้าหมายรวม 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม  
มีวินัยและภูมิใจในชาติ 

-  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) เป้าหมายรวมที่  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม 
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  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ........................................................................................... .. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลักท่ี   

       สร้างการตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุก
พระองค์ 

2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
    ประเด็นความสอดคล้องที่  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)................................................................................................... ............ 
               มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี)........................................................................................... ......... 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
               สืบเนื่องจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  และส านักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   

ได้ก าหนดจัดงาน  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ในวันที่  25  พฤศจิกายน  วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ในวันที่  
27  มกราคม และวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ในวันที่  1  กรกฎาคม  ของทุกปี  โดยได้มอบหมายส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  ทุกเขต  จัดกิจกรรมวันส าคัญดังกล่าว  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  
2  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ลูกเสือ  เนตรนารี  ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความมีระเบียบ  วินัย  มีความเสียสละ  มีความ
รัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
                2.2  วัตถุประสงค์ 

      2.2.1 เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสอืไทย  และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  

              2.2.2  เพ่ือร าลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์   
กรมพระนครสวรรค์-วรพินิต  ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย      

      2.3  เป้าหมาย 
       2.3.1  ลูกเสือ  เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด สพป.นราธิวาส  เขต  2 ,  

สพม.นราธิวาส  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก , วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก , ลูกเสือชาวบ้าน  และ
หน่วยงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประกอบพิธีฯ  และแต่งเครื่องแบบออกปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่
สาธารณะ  โดยพร้อมเพรียงกัน จ านวน 500  คน 
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      2.3.2  ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว และยุวกาชาดได้ร าลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร-สุขุมพันธ์  กรมพระ
นครสวรรค์-วรพินิต  ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย      
       2.3.3  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีโอกาสได้เข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ ของลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ท าให้มีความเข้าใจในกระบวนการของลูกเสือ ยุวกาชาดได้อย่างถูกต้องและได้รับประสบการณ์  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ให้รุ่งเรืองต่อไป 
                    2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                    2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                               ลูกเสือ  เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด สพป.นราธิวาส  เขต  2, 
 สพม.15 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก , วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก , ลูกเสือชาวบ้านและหน่วยงานอ่ืน  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ร่วมประกอบพิธีฯ  และแต่งเครื่องแบบออกปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่สาธารณะ  โดย
พร้อมเพรียงกัน จ านวน100 คน 
                  2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                               1)  ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และยุวกาชาดได้ร าลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์  กรมพระนครสวรรค์-วรพินิต  ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย     
                               2) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีโอกาสได้เข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ ของ
ลูกเสือ เนตรนารี  ยุ วกาชาด ท า ให้มีความเข้า ใจในกระบวนการของลูกเสือ ยุ วกาชาดได้อย่างถูกต้ อง 
และได้รับประสบการณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ให้รุ่งเรืองต่อไป 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละร้อยของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                               2 )  ร้ อยละร้ อยของลู ก เ สื อ  เ นตรนารี  ยุ ว กาช าด  มี พฤติ ก ร รมที่ แ สด งออกถึ ง 
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ านิยม 
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา มีวินัย 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                                1) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถานบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                                 2) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา มีวินัย 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              2 .6 .1 ลู ก เสือ เนตรนารี  ยุ วกาชาด มีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2.6.2 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
        มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา มีวินัย 
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   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
  2.7.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

    2.7.3 ลูกเสือชาวบ้าน 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 
  2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   38,400   บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาส
1/2566 

ไตรมาส 
2/2566 

ไตรมาส 
3/2566 

ไตรมาส 
4/2566 

 
1 

จัดงาน  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  
ประจ าปี  2565 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน  
และผู้เกี่ยวข้อง 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (20 คน * 1 มื้อ * 30 บาท) 

 
 
 
600 

    

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (150 คน * 1 มื้อ * 30 บาท) 

 
4,500 

    

2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
     (150 คน * 1 มื้อ * 70 บาท) 

10,500     

2.3 ค่าพวงมาลา(ดอกไม้สด) 2,300     

      

รวม 18,400    18,400 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาส
1/2566 

ไตรมาส 
2/2566 

ไตรมาส 
3/2566 

ไตรมาส 
4/2566 

2. 
 

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ประจ าปี 2566 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (35 คน * 1 มื้อ * 30 บาท) 

   
 
 
 
 

1,050 

 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (500 คน * 1 มื้อ * 30 บาท) 

    
 

15,000 

 
 

2.2 ค่าตอบแทน (วงโยธวาฑิต/ค่าเครื่องเสียง)    2,000  

2.3 ค่าสถานที่    2,000  

รวม   1,050 19,000 20,050 

รวมทั้งหมด 
(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  

+ วันสถาปนาลูกเสือ) 

18,400  1,050 19,000 38,450 

ขอเบิกเพียง 38,400 

 
(ถัวจ่ายทุกรายการ)                                
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3.  โครงการ “ป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                 “พาน้องกลับมาเรียน”” 
 
แผนงานโครงการ “ป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                      “พาน้องกลับมาเรียน”” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายธีระพล   เพ็ชรนิล  โทรศัพท ์073 - 530792             
โทรสาร 073 - 530790  E-mail win.mint2525@gmail.com    
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ที่ 1 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคจนจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
         1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

            (1) เป้าหมาย  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
                      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุก 
ช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
                      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ:  ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยให้
ความส าคัญกับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการด าเนินการตามบทบาทและภารกิจการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบท าให้เด็กหลุดออกจากระบบ
การศึกษาจ านวนมาก จึงจัดท าโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้อง
กลับมาเรียน”โดยบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน 12 หน่วยงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือสร้าง
โอกาสให้กับเด็กท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพันธกิจในการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องตามพันธกิจ จึงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) 
  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 

(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
        แผนย่อย  แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
                           เป้าหมายแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น. 
                           องค์ประกอบของแผน เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ  
                           ปัจจัย นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 1.) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติด
เชื้อ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก  
ตามนโยบายของรัฐบาล “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ให้ความส าคัญกับคน  
โดยกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ต้องให้การศึกษากับ
ผู้เรียนทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน แต่เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ที่ผ่านมา มีผู้เรียนจ านวนมากหลุดจากระบบการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียน และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เพื่อติดตามผู้เรียนน ากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ได้รับทราบนโยบายและด าเนินการตาม
นโยบายดังกล่าว ด้วยการเล็งเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่หลุดจาก
ระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียน เพ่ือเพ่ิมโอกาส ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการป้องกันและลดปัญหาการตก
หล่นและออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

“พาน้องกลับมาเรียน” ขึ้น 
 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ  

 
ตัวชี้วัด Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่าง
น้อย 9 กรณี ได้แก่(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร 
(3) ตาย (4)ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) 
ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การ
บาดเจ็บจากการท างาน 

1. ร้อยละ 100 ของเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของ 

  แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)      
  คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
      -    เป้าหมายรวม  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) เป้าหมายรวมที่  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

                     2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง 
  (2.3) แนวทางการพัฒนาที่  ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มี
ความเท่าเทียมกัน มากข้ึนระหว่างพ้ืนที่ 
  

   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ........................................................................................... .. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก   
    ประเด็นสอดคล้องที่.................................................................. .......................................... 
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
    ประเด็นความสอดคล้องที่..............................................……………………………………………. 

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)................................................................................................... ............ 
               มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี)..................................................................... ............................... 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 54  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 25/2559  เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปีโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2546  ได้ก าหนดให้ผู้ปกครองส่งเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เข้าเรียน
ในสถานศึกษา เว้นแต่เด็กจะสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ  
   ทั้งนี้ ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยให้ความส าคัญกับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับ
สิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามบทบาท
และภารกิจการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบท าให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจ านวนมาก จึงจัดท าโครงการ
ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”โดยบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน 
12 หน่วยงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือสร้างโอกาสให้กับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ทั้ง
เด็กปกติและเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับ
บ ริ ก า ร 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสอดคล้องตามพันธกิจ จึงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
   ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จึงจัดโครงการป้องกันและลด
ปัญหาการตกหล่นและออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” ขึ้น  

 
  2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือติดตามค้นเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 
      2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท่ีกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และหรือได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  2 .2 . 3 .  เ พ่ือป้องกัน เด็ กที่ อยู่ ใ นระบบการศึกษาหลุ ดออกจากระบบการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  
โดยส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
   
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
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  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการติดตามค้นหา
และกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและไม่ออกจากระบบการศึกษาซ้ าอีก 
    2) นักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษาและเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                               1) เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือ และส่งต่อ  

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  

              1) ร้อยละ 80 ของเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน
ในสังกัด ได้รับการติดตามค้นหา และกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา   
2.5.2  เชิงคุณภาพ 

4) นักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ ได้กลับมาเรียนในระบบการศึกษา 
และเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลับมา
เรียนและต่อยอดในการช่วยเหลือนักเรียน    

 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการติดตามค้นหาและ

กลับ เข้าสู่ระบบการศึกษาและไม่ออกจากระบบการศึกษาซ้ าอีก   
     2.6.2 เสริมสร้างให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน และเป็นข้อมูลใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 

     2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 117 

โรงเรียน 
    2.7.1 เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 15,000  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. กิจกรรมที่ 1  
ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 

  
2,200 

   
2,200 

2. กิจกรรมที่ 2 
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน 
“พาน้องกลับมาเรียน” 

  
 
12,800 

   
 

12,800 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

 
รวม  15,000   15,000 
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4.  โครงการ                   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ                นางสาวธัญญาภรณ์  แก้วฉาย   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   นายทวีศักดิ์  สุรินทร์        พนักงานราชการ 
ลักษณะโครงการ          ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   สิงหาคม - กันยายน 2565 
ความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพป.นราธิวาส เขต 2 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

1. แผนระดับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) ประเด็น ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(2) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21                 
(3) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบ 
สถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

2.  แผนระดับท่ี 2 
2.1  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 1) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 2) เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา      
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 3) ความสอดคล้องกับแผนแม่บท การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา 
ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงที่ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้าง
เด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพ      พหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบน
ฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ 
 4) แผนย่อยของแผนแม่บท 
  (1) แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก
การคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มี
ความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
  (2) เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
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  (3) ความสอดคล้องกับแผนย่อย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตาม
ความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐาน พหุปัญญา 
 5) ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
  (1) ชื่อองค์ประกอบ (V) หลักสูตรการจัดการศึกษา 
  (2) ชื่อปัจจัย (F) เวทีในการแสดงความสามารถส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
  2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
   2.1 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน : การศึกษา 
   2.2 เป้าหมายรวม : ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   2.3 เรื่อง : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   2.4 ประเด็นการปฏิรูป : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส      ทุก
คนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครู
และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 
         
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                                 
: M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยได้น าพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี ของการจัดงานมีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาในการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยการยึดมั่นในพระ ปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่  6  
“ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะแนะน าชักจูงให้เด็กชายเด็กหญิงสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพ
ต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าท าราชการให้น้อยลง” นั้นและมีก าหนดจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของการ
จัดการศึกษาท่ีมุ่งหวังให้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ผลส าเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ส านักงาน
เขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงจัดท าโครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการส่งเสริม /พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้น ในการพัฒนา
ต่อยอดให้ผู้เรียนมีความสามารถในแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคต่อไป  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงได้ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และโรงเรียนใกล้เคียง 
เพ่ือจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 
ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ ต่อไป 
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         2).วัตถุประสงค์ 
 2.1  เ พ่ือให้นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2                
แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ การแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน
สถานศึกษา ครู และผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
 2.2 เพ่ือจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป้าหมายคือนั กเรียน 
ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 16 ศูนย์เครือข่าย เพ่ือจัดหาตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไปร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป  
          3) เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
               3.1.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2                ได้รับ
การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ การแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา ครู 
และผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
            3.1.2 ได้ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
   3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
         3.2.1 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 16 กลุ่มเครือข่าย สามารถส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนภายใต้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกโรงเรียนได้พัฒนาตนเองและผลงานอย่างต่อเนื่อง 
        3.2.2  สามารถคัดเลือกตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและวางแผนพัฒนาเพ่ือร่วม         งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
  3.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

              3.3.1 ได้ตัวแทนนักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 70              ปี
การศึกษา 2565 
  4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีเวทีแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ การแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา 
ครู และผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

 5) กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
  นักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2                              
          6) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   พฤศจิกายน - มกราคม  2565 
          7) สถานที่ด าเนินโครงการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         :M 4 - M 5                  
          8) กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
8.1 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลาด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

พฤศจิกายน 2565 สพป.นราธิวาส เขต 2 

กิจกรรมที่ 2 สพป.นราธิวาส เขต 2 แจ้ง
หลักเกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย 

  พฤศจิกายน 2565 ศูนย์เครือข่าย ทั้ง 16 
ศูนย์เครือข่าย 

กิจกรรมที่ 4 ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อที่ผ่านการ
คัดเลือกระดับศูนย์เครือข่ายให้ สพป.นราธิวาส 
เขต 2 

 พฤศจิกายน 2565 ประธานศูนย์
เครือข่าย 

กิจกรรมที่ 5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ 

พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ 

พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 7 ประกวดแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการตามที่
แต่งตั้ง/กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ 8 จัดท าข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งต่อ
ระดับภาค 

ธันวาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 9 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ 
จังหวัดสตูล 

มกราคม 2565 โรงเรียนที่มีนักเรียน
เป็นตัวแทน/กลุ่ม
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
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 9. งบประมาณ   
   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จาก สพป.นราธิวาส เขต 2  จ านวน 645,400 บาท 

กิจกรรมการด าเนินการ  ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน
  

ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ ด าเนินงาน
และคณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  500 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( จ านวน 500 คน x 2 มื้อๆละ 30 บาท) 

 

 
 
- 

 
 
30,000 

 
 
- 

 
 

30,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70ระดับเขตพื้นที่การศกึษา จ านวน 110 รายการ 
นักเรียนทั้งหมด 3,000 คน คณะกรรมการ 500 คน 
จ านวน   2 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการตัดสิน 
( จ านวน 400 คน x 2 มื้อๆละ 30 บาท) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 ( จ านวน 100 คน x 4 มื้อๆละ 30 บาท) 

- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการตัดสิน 
( จ านวน 400 คน x 1 มื้อๆละ 70 บาท) 
ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการด าเนินงาน 
( จ านวน 100 คน x 2 มื้อๆละ 70 บาท) 

- ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
- ค่าวัสดุในการด าเนินการ  

 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

  

 
 
24,000 

 
 

12,000 
 

28,000 
 

14,000 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

20,000 
30,000 

 
 
 
 
 

24,000 
 
 

12,000 
 

28,000 
 

14,000 
20,000 
30,000 
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งบประมาณ(ต่อ)  
 

กิจกรรมการด าเนินการ  ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน
  

ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวม 

กิจกรรมที่ 3 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ระดับภาคใต ้

- จัดสรรงบประมาณให้ตัวแทนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้          
ณ จังหวัดสตูล 
( นักเรียน จ านวน 750 คน ๆละ 500 บาท) 

- ค่าที่พักคณะนิเทศติดตามฯ 
( จ านวน 20 คน x 600 บาท x 3 วัน) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางคณะนิเทศติดตามฯ  
( จ านวน 20 คน x 240 บาท x 4 วัน) 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
( จ านวน 3 คัน x 1,500 บาท x 4 วัน) 

- ค่าวัสดุ ในการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน 
โดยจัดสรรให้ศูนย์เครือข่ายอ าเภอสุไหงปาดี 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
375,000 

 
  36,000 
 
  19,200 
   18,000 
   
 
  30,000 
 

 
 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
- 
 
- 

50,000 
 
      - 
 

 
 375,000       
     
  36,000 
 
  19,200 

 
18,000 
50,000 

 
  30,000 
 

                                      รวมทั้งสิ้น  586,200 100,000 686,000 

                      ขอเบิกเพียง 685,400 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  10.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้        ด้าน
ศิลปหัตถกรรม และกิจกรรมวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน        พ.ศ.
2551 
 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  11.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ การแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา ครู และผลการเรียนรู้
ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
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11.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ที่เข้าร่วมงาน
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน เกิดทักษะการพัฒนางานวิชาการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

11.3 สถานศึกษามีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ การแสดง ดนตรี 
นาฏศิลป์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา ครู และผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
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5.  แผนงานโครงการ  การสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                                          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  สิงหาคม - กันยายน  2566 
ผู้บริหารองค์กร   นายสุพจน์  มณีรัตนโชติ 

โทรศัพท์  093 - 3969354   E-mail:   supoch0933@gmail.com   
ผู้ประสานงานหลัก   นายธีระพล  เพ็ชรนิล 
    โทรศัพท์  094 – 5807171  E-Mail : win.mint2525@gmail.com  
นโยบายของสพป.นธ.2  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                                                 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
แผนระดับ 1 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 1. ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 2. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
 3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมาย ดังนั้น 
เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและ
ยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมีความดีอยู่
ใน ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ 
แผนระดับ 2 
  1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)  
     1.1  ประเด็น :  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     1.2  เป้าหมาย :  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมาก
ขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น 
              1.3  ความสอดคล้องกับแผนแม่บท : มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมบทบาทใน
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนครอบครัวและชุมชนในพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาห้องเรียน 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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                  1.4  ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
ตัวชี้วัด Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ 
ความเป็นธรรมทางสังคม 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการ คือ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 จ านวน 117 โรงเรียน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของโครงการ คือ 
ร้อยละ 100 ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 มีความตระหนัก ค่านิยม จริยธรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในสถานศึกษา 
 

 
            1.5  แผนย่อยของแผนแม่บท : แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
            1.5.1 แนวทางการพัฒนา : 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
   1.5.2 เป้าหมายของแผนย่อย :  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  
ดีขึ้น              
                       1.5.3 ความสอดคล้องกับแผนย่อย : เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” 
เป็น “โค้ช” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
                   1.6 ตัวชี้วัดแผนย่อย 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
     องค์ประกอบ (V)   การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  (120101V04) 
     ปัจจัย  (F)   นโยบายและแผนด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง  (120101F401) 
            2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
  2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน : การศึกษา 
  2.2 เป้าหมายรวม :  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  2.3  เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
  2.4 เป้าหมายรวม :  คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการจัดการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ ทักษะ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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          3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  3.1 เป้าหมายรวม :  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  3.3 เป้าหมายที่ 3 :  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม.  
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2564-2565)  
     ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล 

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง - 
 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ให้ความส าคัญและต้องร่วมมือแก้ไขกันอย่างเต็ม
ความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนทุกระดับตั้งแต่องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาล
เมือง และเทศบาลนครและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยใช้ตะกร้า
เวลาไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตใส่อาหารใช้ใบตองหรือใบบัวซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายห่ออาหาร แต่ปัจจุบันมีการใช้
สินคา้ที่มีบรรจุภัณฑ์จ าพวก พลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ท าให้เกิดมูลฝอยสูงขึ้นตาม
ไปด้วย ผลกระทบที่จะตามมามีทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ 
สืบเนื่องจาก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมลงนามกับภาคีสมาชิก ในการรับรองฉันทามติเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ถูกผูกโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนึ่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างจิตส านึก และความรู้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกและมีความตระหนัก การดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ
ให้แก่นักเรียน และจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และคัดแยกขยะ ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการศึกษาที่ยั่งยืน ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีผลการประเมินปฏิบัติราชการตาม
มาตรการลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐที่ดีข้ึน 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   

  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ านวน 117 โรงเรียน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความตระหนัก ค่านิยม จริยธรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
ในสถานศึกษา 
4. ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการศึกษาที่ยั่งยืน ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและ ร่มรื่น น่าอยู่ 
น่าอาศัยบรรยากาศ เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
5. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
 ร้อยละ 100 ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีความตระหนัก ค่านิยม จริยธรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  
 6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 โรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   
7. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
   มิถุนายน – กรกฎาคม  2566 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

151 

 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                             : M4 - M5 
 
9. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และจัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
        มิถุนายน  2566 นายธีระพล  เพ็ชรนิล 

2 ประชุมครูผู้รับผิดชอบ มิถุนายน  2566 นายธีระพล  เพ็ชรนิล 
3 รายงานผลการด าเนินงาน กรกฎาคม  2566 นายธีระพล  เพ็ชรนิล 

 
11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 งบประมาณ    25,600  บาท  โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมครูและเจ้าหน้าที่    จ านวน 126 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 30  บาท จ านวน 126 คน                   
                                                                        เป็นเงิน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท จ านวน 126 คน       เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆละ 600 จ านวน  1 คน     เป็นเงิน     

 
 

3,780 
8,820 
3,000 

 
 
 
 
3,000 

 
       
3,780 
8,820 
 

 

กิจกรรมที่ 2  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการในประเมินปฏิบัติราชการตาม
มาตรการลดขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  

 
10,000 

  
 

 
10,000 

กิจกรรมที่ 3  สรุปผลการด าเนินงาน     
รวมทั้งสิ้น 25,600 3,000 12,600 10,000 

              
             (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)           
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1.    โครงการ “พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต ๒ ” 
 
แผนงานโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                      ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล    นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์     โทรศัพท์ 089-8705824 
โทรสาร 073-530790                               E-mail center@narathiwat2.go.th 
นโยบายของสพป.นธ.2 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. ระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 8 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี ๒๑  
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติ

ปัญหา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
บ้าง) 

    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (Y2)  
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถช่วยในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น 

mailto:center@narathiwat2.go.th
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(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้า
มี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่นๆ 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน      มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 องค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) (120101V02) 
 ปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อ 

ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) (120101F0201) 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเลื่อมล่ าทางการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3) กิจกรรมเรื่อง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
  4) เป้าหมายกิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริง เพ่ือยกระดับความสามรถของคนไทยได้ยั่งยืน 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีนิสัย มีทัศคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 
      (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค ์
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              (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

    หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

รองรับวัตถุประสงค์ (6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรส่วน
ปกครองท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการ
ความร่วมมือต่างๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคง ในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคมและการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืน 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับทุกนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมี 

ส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
4) ตัวชี้วัด ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
5) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด 
ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
  ประเด็นสอดคล้องท่ี 1 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม  

กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็น
พลเมืองที่ด ี
   ประเด็นสอดคล้องท่ี 2 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
   ประเด็นสอดคล้องท่ี 3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
  ประเด็นความสอดคล้อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 

การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
การคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการ
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หาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวน
ไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ 
ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัดตระหนักถึงคุณค่าอันมีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานในเชิงประจักษ์ สมควรได้รับรางวัลอันทรง
เกียรติของหน่วยงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล
ประจ าปีที่ทรงคุณค่า และเพ่ือให้การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
๒๑ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์
ใหม่ เตรียมพร้อมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพพร้อมวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 
เป้าหมาย 
  
      เชิงปริมาณ 

 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
จ านวน 117 โรง 

เชิงคุณภาพ      
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 

ผลผลิต (Output) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นนักจัดการมืออาชีพที่สามารถน า

องค์กรสู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพพร้อมวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานในเชิงประจักษ์ สมควรได้รับรางวัลอันทรง

เกียรติของหน่วยงาน และเป็นที่ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3. ครูมีขวัญก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองใน

การเป็นส่วนส าคัญขององค์กร ทีจ่ะผลักดันให้บทบาทหน้าที่ขององค์กรส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน ท าให้
ยกระดับคุณภาพของตนเองและหน่อยงานต้นสังกัดได้ระดับดีขึ้น 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   เชิงปริมาณ 

 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

   เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาท าให้มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
จ านวน 117 โรง 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  25,740 บาท 
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กิจกรรม การคัดเลือกสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่  
  “NARA 2 AWARDS” 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1) ประชุมชี้แจงโครงการ      
2) ด าเนินการประชุม      
2.1 ประชุมครั้งที่ 1      
     - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(33คน × 30บาท × 2มื้อ) 

  1,980  1,980 

     - ค่าอาหารกลางวัน 
(33คน × 70บาท × 1มื้อ) 

  2,310  2,310 

2.2 กรรมการพิจารณาคัดเลือก
รางวัลฯ 

     

     - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(33คน × 30บาท × 2มื้อ x5วัน) 

   9,900 9,900 

     - ค่าอาหารกลางวัน 
(33คน × 70บาท × 1มื้อ x5วัน) 

   11,550 11,550 

2.4 สรุปผลการด าเนินการ      
     - จัดท าเล่มสรุปผล      
รวม     25,740 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต ๒ ได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างที่ดี  ท าให้สร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาได้ดี 

สอบถาม สัมภาษณ์ 
ประเมินผลงาน 

 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ประเมิน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
1.  โครงการ “คลินิกหน่วยตรวจสอบภายในเคลื่อนที่” 
แผนงานโครงการ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2  กรม คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์   โทรศัพท์ 0937241751 
โทรสาร   073530790       E-mail   kloyjaini@gmail.com 
นโยบายของ สพป.นธ.2   
         ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
         เป้าประสงค์รวม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน

ร่วมต่อต้านการทุจริต 
          - บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานจะท าให้

ครูผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน ช่วยให้ระบบการบริหาร
จัดการทางการเงินการบัญชีและการพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้มีการก ากับ ดูแล การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้
ครูผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
กลไกที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสู่
ภาพลักษณ์ของประเทศที่ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) 
  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน......................................................... (ถ้ามี) 

(1) เป้าหมาย .................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ................................................(โปรดระบุว่าโครงการ

ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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        แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                           เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
                           องค์ประกอบของแผน  
                           ปัจจัย  
                           แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส 
เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือ
ให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์  โปร่งใส มีธรรมาธิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด  
                          เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ท่านเลือก การสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานจะท าให้ครูผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นแนวทางเดียวกัน ช่วยให้ระบบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีและการพัสดุ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน และส่งผลให้มีการก ากับ ดูแล การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และแผนงานที่วางไว้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ครูผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสู่ภาพลักษณ์ของประเทศท่ีปลอดการ
ทุจริตและพฤติมิชอบ 

 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานจะท าให้ครูผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน ช่วยให้ระบบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
และการพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้มีการก ากับ ดูแล การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ครูผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสู่ภาพลักษณ์ของประเทศที่ปลอด
การทุจริตและพฤติมิชอบ (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็นของ  แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)   
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      -  เป้าหมายรวม ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง และหน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
                         - เรื่องและประเด็นการปฏิรูป ด้านการป้องปราม กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทย
ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน 
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              1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
  1) เป้าหมายรวมที่  4) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มี 
ทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อ  
การพัฒนาประเทศ 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
  (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
  (2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
  (2.3) แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ 
    หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ....................................................................................... ...... 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/
เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายหลัก   
    ประเด็นสอดคล้องที่............................................................................................................  
2) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
    ประเด็นความสอดคล้องที่..............................................……………………………………………. 

               กฎหมายที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี).................................................................................................... ........... 
               มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี)...................................................................... .............................. 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นส าหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นเครื่องมือของ

ผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งเดิมจะเน้นเฉพาะการตรวจสอบทางด้านการเงิน การบัญชี  ส าหรับในปัจจุบันได้เน้นเรื่อง
ของการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จึงเพ่ิมการตรวจสอบภายในด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านการบริหารด้วย  
                    ซึ่งในบางครั้งหน่วยรับตรวจมีทัศนคติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน คิดว่า ผู้ตรวจสอบจะมา
จับผิดในการท างานของหน่วยรับตรวจ จึงไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ น ามาซึ่งความไม่ถูกต้องของ
การตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบได้  
                      โครงการ “คลินิกหน่วยตรวจสอบภายในเคลื่อนที่” เป็นการลงพ้ืนที่เข้าถึงสถานศึกษา (หน่วยรับ
ตรวจ) สามารถได้ทราบถึงปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการด าเนินงานของสถานศึกษา (หน่วยรับ
ตรวจ)หรือผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นปัญหาใดบ้าง เพ่ือสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแนะน าการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง การให้ความเชื่อมั่น การให้ค าปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ 
วิธีการควบคุมและสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้  ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายใน จึงเกิดการบูรณาการร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน โดยหน่วยตรวจสอบภายในกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมเยียนสถานศึกษา เปิดโอกาสให้สถานศึกษา(หน่วย
รับตรวจ) หรือผู้ปฏิบัติงาน ได้สอบถามปัญหาต่างๆ ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ เป็นสื่อในการประสานงานให้
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สถานศึกษา (หน่วยรับตรวจ) หรือผู้ปฏิบัติงานทราบ และเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อน และหลังควรปฏิบัติงานอย่างไร ท า
ให้ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ยังให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่ส่วนราชการและ
ปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน 
  2.2  วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีและงานพัสดุของ 
สถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมายของทางราชการ      

   2.2.2 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2  ที่รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 3 
คน  รวมจ านวน 351 คน   
               2.3.2 คณะท างานและบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 2  จ านวน 18 คน    

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                   2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                             1) ผู้รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 351 คน  ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี 
                             2) ผูร้ับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 351 คน ได้รับความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รวมทั้งได้รับค าปรึกษา แนะน า  
                           3) ผู้รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 351 
คน  ได้รับการพัฒนาความรูด้้านด้านการเงินการบัญชี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                              1) ผูร้ับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 351 คน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2) ผูร้ับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 351 คน ได้รับความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รวมทั้งได้รับค าปรึกษา แนะน า มีผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
                              3) ผูร้ับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 351 คน ได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

                              ผู้รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 351 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี ร้อยละ 100   

2) ผู้รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 351 คน ได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ร้อยละ 90 

3) ผู้รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียนในสังกัด  
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จ านวน 351 คน มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะร้อยละ 90 
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 

                        ระบบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีและการพัสดุของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ  
สามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การก ากับ ดูแล การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงาน 
ที่วางไว้ ก่อให้เกิดกลไกท่ีช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  

       2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 หน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา) สามารถปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินงานเป็นไปตาม   

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  2.6.2 เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  
      2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

                     2.7.1 ผู้รับผดิชอบงานการเงิน พัสดุ และโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 351 คน 
                     2.7.2 คณะท างานและบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 2  จ านวน 18 คน   
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ กรกฎาคม-กันยายน 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 45,000 บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

1. ประชุมจัดเตรียมเอกสาร 
คณะท างานและบุคลากร สพป.  
2. ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
    - ด้านงานการเงิน/ การบัญชี 
(การบันทึกทะเบียนคุมเงินประเภท
ต่างๆ)  (หน่วยตรวจสอบภายใน)    
- ด้านงานพัสดุ (กลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ / งานพัสดุ)  
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 351 คน 
คณะท างานและบุคลากร สพป.
นราธิวาส เขต 2  จ านวน 10 คน 
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้   
   - ค่าอาหารกลางวัน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
(351 คน x 70 บาท x 1 มื้อ)
คณะท างานและบุคลากร สพป. 
(18 คน x 70 บาท x 5 มื้อ) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,570 
 

6,300 
 

10,530 
 

2,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,570 
 

6,300 
 

10,530 
 

2,700 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2566 

ไตรมาสที่ 
2/2566 

ไตรมาสที่ 
3/2566 

ไตรมาสที่ 
4/2566 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
(351 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
คณะท างานและบุคลากร สพป  
(18 คน x 30 บาท x 5 มื้อ) 
   - ค่าจัดท าเอกสาร 
(4 เล่ม X 225 บาท) 

900 900 

รวม    
   

 45,000 
 

45,000 

หมายเหตุ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  



ส่วนที่ 4 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  เป็นเครื่องมือที่ก าหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  จึงก าหนดแนวทางในการ
บริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับตามหลักการ
เชิงเหตุและผล  (XYZ)  ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ตลอดจนความเป็นมา และความ
เชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษา
นราธิวาส  เขต  2  กับนโยบายและแผนที่ส าคัญอ่ืนๆ และสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  
 2. เน้นย้ าให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทุกระดับให้ความส าคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานทุกระดับ 
 3. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5  พ.ศ. 2566 - 2570  สู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และก าหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน  
 4. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ
โรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเป็นระบบ 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
 แผนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5  ปี พ.ศ. 2566 - ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2  จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้    
 1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
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 2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการด าเนินการ          
ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
 4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
ภายนอกอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
 5. การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลพัธ์ที่
ชัดเจน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการด าเนินงาน และให้ความ
สนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

บทบาทของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  2   
 เพ่ือให้แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประสบผลส าเร็จ หน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส  เขต  2  ด าเนินการดังนี้     
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบท 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของโรงเรียนที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้
ปฏิบัติในสถานศึกษา 
 สถานศึกษา ด าเนินการตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบท ประสานและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินการที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้ครูโดยไม่จ าเป็น 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  ๒ 
ที่  358/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรมจัดท ำแผนพัฒนำกรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี ๒๕๖๖ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒   

…………………………………………………….. 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในแต่ละปีงบประมำณ  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย   และเพ่ือเป็นกำร
ควบคุมกำรบริหำรงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม  ประเมินผลและรำยงำนผล
อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และจะเห็ นได้ว่ำ
กระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรก ำหนดทิศทำงหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตขององค์กร  เน้นกระบวนกำร
และจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนำคต  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้กำรบริหำร
และกำรจัดกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๓ ประเด็น ได้รับกำรประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ และ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๒ ตำมล ำดับ เพ่ือเป็นเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล และใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณำกำรกัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐  เห็นชอบกำรจ ำแนกแผนออกเป็น ๓ 
ระดับ ประกอบด้วย  แผนระดับที่ ๑ ไดแก ยุทธศำสตรชำติ  แผนระดับที่ ๒ ไดแก แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แหงชำติ แผนแมบทภำยใตยุทธศำสตรชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนควำมมั่นคง  แผนระดับที่ ๓ หมำยถึง 
แผนที่จัดท ำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ ๑ และ แผนระดับที่ ๒ ใหบรรลุเปำหมำยที่ก ำหนดไว
หรือจัดท ำขึ้นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณี หรืออนุสัญญำระหวำงประเทศ เชน แผนของส
วนรำชกำรและหนวยงำนของรัฐตำง ๆ แผนบูรณำกำร รวมถึง แผนปฏิบัติกำรทุกระดับ 
 ทุกหน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินงำนโดยมุ่งเน้นกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ตำมหลัก
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ในแต่ละช่วงระยะเวลำ ๕ ปี เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ โดยทุกแผนระดับ ๓ และทุกโครงกำรจะต้องตอบเป้ำหมำยอย่ำงน้อย ๑ แผนแม่บท 
ฯ และ/หรือแผนระดับ ๒  ประกอบกับหน้ำที่ของหน่วยงำนในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ  
๒๕๖๕  โดยมีแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕  ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือ
บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ ได้แก่ ๑) กำรมองเป้ำหมำย 
ร่วมกันในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ  ๒) กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญตำมกำรวิเครำะห์ Gap Analysis ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ ๓) กำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญโครงกำร  และ ๔) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรโดยมีโครงกำรส ำคัญเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
แม่บทฯและโครงกำรอ่ืน ๆ ตำมภำรกิจประจ ำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต ๒ ต้องจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ที่สอดคล้องกับนโยบำยที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และ
ศักยภำพของหน่วยงำน  ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๑ แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓  นโยบำย
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ  และนโยบำยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) ที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน  
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และเพ่ือให้กำรด ำเนินโครงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว  ประกอบด้วย  
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะและแก้ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนก ำหนดแนวทำงในกำร
ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ประกอบด้วย  
 ๑.  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                           ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                       รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                                        กรรมกำร 
 ๔.  น.ส.อรสำ  อำลี  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๕.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๖.  น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒.  คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๖ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๑ แผนระดับที่ ๒ และแผน
ระดับท่ี ๓ และนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
 มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกรศึกษำข้ันพื้นฐำนและจัดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๖ ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๑ แผนระดับที่ ๒ และ
แผนระดับที่ ๓ และนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)   
ประกอบด้วย 
  ๑.  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                           ประธำนกรรมกำร 

๒.  รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                       รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                               กรรมกำร 
 ๔.  นำยสว่ำง  ชินพงษ์     ประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอสุไหงโก-ลก                       กรรมกำร 
 ๕.  นำยพยับ  สุวรรณนิตย์   ประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอตำกใบ                             กรรมกำร 
  ๖.  นำงณิภำ  ศรีสองคอน    ประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอสุคิริน                              กรรมกำร  
 ๗.  นำยมนูญ  แวดอเลำะ    ประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอแว้ง                    กรรมกำร 
  ๘.  นำยอินฌำม  มะมิง     ตัวแทนประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอสุไหงปำดี                กรรมกำร 
 ๙.  นำงโสรยำ  อำแซ       ตัวแทน ก.ต.ป.น.                                                   กรรมกำร 
 ๑๐.  นำยรินทร์  คงชูดวง     ตัวแทน ก.ต.ป.น.                                                   กรรมกำร 
   ๑๑.  นำงวรำภรณ์  แก้วสีขำว    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                   กรรมกำร 
   ๑๒.  นำงรดำ  ธรรมพูนพิสัย    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                   กรรมกำร 
   ๑๓.  นำงพิมพรรณ  อนันทเสนำ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                   กรรมกำร 
   ๑๔.  น.ส.อ ำไพพร  นำคแก้ว    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                   กรรมกำร 
  ๑๕.  น.ส.ปำนทิพย์  จุลบุตร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                   กรรมกำร 
  ๑๖.  นำยอำลำวี  สะมะแอ    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                          กรรมกำร 
  ๑๗.  นำงเสำวภำ  แก้วมณีศรี      นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
   ๑๘.  นำงสุภำวดี  ลำยขวะ        นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร  
  ๑๙.  น.ส.ชื่นนภำ  รัตนสกล  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                                กรรมกำร 
 ๒๐.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 ๒๑.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
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  ๒๒.  นำยสุรินทร์  อำแว       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
 ๒๓.  นำยทวีศักดิ์  บุญน้อย        นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                       กรรมกำร  
 ๒๔.  นำยธีระพล  เพ็ชรนิล        นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                                     กรรมกำร 
 ๒๕.  นำงบุญศรี  รักกำรงำน  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                                  กรรมกำร 
  ๒๖.  น.ส.อรนลิน  จันทร์ทอง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                                  กรรมกำร 
  ๒๗.  น.ส.เสำวลักษณ์  ณ รังสี  นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                           กรรมกำร 
 ๒๘.  น.ส.นูฮำนี  อุเซ็ง   นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลปฎิบัติกำร                            กรรมกำร 
 ๒๙.  น.ส.กฤษณำ  นิลกระวัตร์  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร                         กรรมกำร 
  ๓๐.  นำยมำรูดิง  เส๊ะ    นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีปฎิบัติกำร                         กรรมกำร 
 ๓๑  น.ส.ธัญญำภรณ์  แก้วฉำย  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฎิบัติงำน               กรรมกำร 
 ๓๒.  น.ส.ปำรือตี  สำและ   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฎิบัติงำน               กรรมกำร 
  ๓๓.  น.ส.นูรีซัน  สำมำนุง  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  ๓๔.  น.ส.วภิำวรรณ  เอ็นดู พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  ๓๕.  น.ส.ฮำปือเสำะ  หวังมะ พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  ๓๖.  น.ส.สวุำรุณีย์  แก้วคงสุข พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  ๓๗.  นำยแวอัสรี  แวมำยิ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 

๓๘.  นำยวิทยำ  ศรีค ำขวัญ พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
๓๙.  นำยอำซำหำ  สะมะแอ   พนักงำนรำชกำร                                                   กรรมกำร 
๔๐.  น.ส.ศศิธร  แก้วปำศิต  พนักงำนรำชกำร                                                   กรรมกำร 
๔๑.  นำยชัยพร  สังข์ประสิทธิ์   พนักงำนขับรถ                                                      กรรมกำร 
๔๒.  นำยธนำ  นงรัตน์   พนักงำนขับรถ                                                      กรรมกำร 
๔๓.  นำยไมตรี  ดีพำส    พนักงำนขับรถ                                           กรรมกำร 
๔๔.  นำยมำนพ  เหวรมำ   พนักงำนขับรถ                                              กรรมกำร 

 ๔๕.  น.ส.อรสำ  อำลี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔๖.  น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๔๗. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและผู้ช่วยเล ขำนุกำร 
 

๓.  คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๖    
 มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ   ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๑ 
แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับท่ี ๓ ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)   ประกอบด้วย  
 ๑.  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                           ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒                                       รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                               กรรมกำร 
 ๔.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร                                                                                   กรรมกำร  
  ๕.  น.ส.ศิริพันธ์  บุญชูช่วย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

๖.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
  ๗.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
  ๘.  น.ส.ปำรือตี  สำและ   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฎิบัติงำน               กรรมกำร 
  ๙.  น.ส.ศศิธร  แก้วปำศิต  พนักงำนรำชกำร                                                   กรรมกำร 
 ๑๐.  น.ส.อรสำ  อำลี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๑.  น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 ๑๒.  นำยสุรินทร์  อำแว       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๔.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ 
 มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำร  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม ประกอบด้วย   
 ๑.  น.ส.อรสำ  อำลี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร  

๓.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
๔.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
๕.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๖. นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๕  คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรและรูปเล่ม  
 มีหน้ำที่ในกำรรวบรวม  สรุป และจัดท ำรูปเล่มของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖     
ประกอบด้วย 
 ๑.  น.ส.อรสำ  อำลี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร  

๓.  นำงณัฐชยำ  ทองรมย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
๔.  นำงไอณี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร  
๕.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๖. นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

๖  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
 มีหน้ำที่ในกำรตรวจรำยงำนเดินทำง จัดซื้อวัสดุ และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรเพ่ือประกอบกำร
ล้ำงหนี้  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงเนตรภิส  เลิศเดชำนนท์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ            ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  น.ส.ชื่นนภำ  รัตนสกล  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                                กรรมกำร 
 ๓.  นำงสุภลัคน์  กุลทวี      นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร             กรรมกำร 
 ๔.  น.ส.มำเรียม  เจ๊ะมูซอ   นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฎิบัติกำร                               กรรมกำร 
  ๕.  นำงสุภำวดี  ลำยขวะ   นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๗.  คณะกรรมกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 มีหน้ำที่ในกำรบันทึกกำรประชุมเพ่ือจัดท ำเป็นวีดีทัศน์ ถ่ำยรูประหว่ำงประชุม  ตลอดจนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์นโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต ๒  ให้สถำนศึกษำ และ
สำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยขวัญชัย  สมสิน    นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ                   ประธำนกรรมกำร                         
  ๒.  นำงสำวปักษธร  บุญจุน พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  ๓.  นำยแวอัสรี  แวมำยิ   พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
  ๔.  นำงสำวฮำปือเสำะ  หวังมะ พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 ๕.  นำงบุญศรี  รักกำรงำน นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 

                  สั่ง   ณ   วันที่  ๒3  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕ 
    
 

 
          (นำยสุพจน์  มณีรัตนโชติ) 

                ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ 
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แผนปฏิบติัการประจาํป� งบประมาณ
พ.ศ.2566
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