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คำนำ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพื่อจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ซึ ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดเป็นระดับ
การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  มี กลุ่มงานในสังกัดจำนวน 9 กลุ่มงาน และ  
หน่วยตรวจสอบภายใน   สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 255 แห่ง มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
2,272  คน ในปีการศึกษา 2563  จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 37,524 คน อีกทั้งเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอีกจำนวนมาก รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรศาสนา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่เป็นเอกภาพ ให้บริการแก่ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีสัมฤทธิผล มีประสิทธิภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงได้จัดทำแผนฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นระยะแรก
ของแผน 5 ปี ที่จะสอดรับกับกำหนดเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ทั้งนี้ ตามที่กำหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จึงได้ปรับเวลาช่วง 5 ปีแรกเป็น 3 ปีแรก ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนฉบับนี้ 
จะช่วยนำทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทยขับเคลื่อนอย่างมีพลวัตต่อการพัฒนาประเทศ และสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 
2561 - 2580 ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทำเป็น  
แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ  ระยะห้าปี ในวาระแรกได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยศึกษา
วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานดังกล่าว จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ 
บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละเรื่องดังกล่าว อีกทั้งได้เสนอแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างการ
รับรู้และเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร การเน้นย้ำให้ผู้บริหารหน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการ
กำหนดนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการแผนดังกล่าว สู่แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานใน
สังกัด และการกำกับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม มีภารกิจในการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้อง กับ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

ภารกิจ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่อยู่
ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่อำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธ ิการ พ.ศ. 2546 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติม                 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั ้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื ้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม   การใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั ้งทรัพยากรบุคคลเพื ่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด

การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
     10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติหน้าที่อื ่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที ่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หน่วยตรวจสอบภายใน 

- งานธุรการ 

- งานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข ์
- งานคด ี
- งานป้องกันและปราบปรามการทุจรติทจุรติและประพฤติมิชอบ 

- งานธุรการ 
- กลุ่มงานตรวจสอบการเงินและบัญชี 
- กลุ่มงานตรวจสอบการดำเนินงาน 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

- งานสารบรรณ 
- งานช่วยอำนวยการ 
- งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
- งานยานพาหนะ 
- งานจัดระบบบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา 
- งานกาประสานงาน 
- งานเลอืกตั้งและสรร
หากรรมการและ
อนกุรรมการ 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานสวัสดิการ
สวัสดิการครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

- งานธรุการ 

- งานนโยบายและแผน 

- งานวเิคราะห์
งบประมาณ 

- งานติดตามประเมนิ
และรายงานข้อมูล 

 

- งานธรุการ 

- งานส่งเสริมการจัด
การศกึษาทางไกล 

- งานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการจัด
การศกึษา 

- งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานบูรณาการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้งหรอืที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

 

- งานฝกึอบรมการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้ง 
- งานฝกึอบรมพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
- งานพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- งานส่งเสริม สนับสนนุ 
และยกย่องเชิดชูเกยีรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- งานดำเนนิการเกี่ยวกับ
การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจยั
ภายในประเทศ 
- งานศกึษา วิเคราะห์ วจิัย 
และเสริมสร้างระบบ
เครือข่ายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- งานธรุการ 

- งานวางแผน
อัตรากำลัง การ
กำหนดตำแหน่ง 

- งานสรรหาบรรจุ 
แต่งตั้ง ย้าย โอนฯ 

- งานบำเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัต ิ

- งานพัฒนาหลักสูตร

การศกึษาปฐมวัย 

- งานศกึษาวิเคราะห์ 
วิจัยพฒันาหลกัสูตรการ
สอน 

- งานวัดและประเมนิผล
การจดัการศึกษา 

- งานวจิัยมาตรฐาน
การศกึษาและประกัน
คุณภาพการศกึษา 

- งานนเิทศติดตามและ
ประเมนิผลการจดั
การศกึษา 

- งานศึกษาพฒันาสือ่

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
- งานเลขานกุาร 

- งานส่งเสริมการจัดการศกึษาขั้น
พื้นฐานฯ 
- งานส่งเสริมและสนับสนนุการจัด
การศกึษาสถาบันสังคมอืน่ 
- งานประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นฯ 
- งานส่งเสริมการจัดการศกึษา
สำหรับผู้พิการฯ 
- งานส่งเสริมการแนะแนว และงาน
กิจการนักเรยีน 
- งานส่งเสริมสนับสนนุการระดม
ทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
- งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและ
งานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดำร ิ
- งานประสานการป้องกนัและแกไข
ปัญหายาเสพตดิ 
- งานวเิทศสมัพันธ ์
- งานประสานส่งเสริมแห่งเรียนรู ้
- งานประสานส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนฯ 

- งานธุรการ 

- งานบริหารการเงนิ 

- งานบริหารบัญช ี

- งานบริหารงานพัสด ุ

- งานบริหารสินทรัพย ์

กลุ่มกฎหมายและคด ี

คณะกรรมการตดิตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
สำนักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน  

ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็น 1 ในจำนวนเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมดจำนวน  225  
เขตของประเทศไทยได้จัดตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 
2546 ในวันที่ 7  กรกฎาคม 2546  โดยใช้สถานที่และอาคารสำนักงานของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบจัดการศึกษาใน 7  อำเภอ คือ อำเภอเจริญศิลป์  อำเภอนิคมน้ำอูน 
อำเภอพรรณานิคม  อำเภอส่องดาว  อำเภอพังโคน  อำเภอวาริชภูมิ  และอำเภอสว่างแดนดิน ตั้งอยู่บ้านเลขที่  
917  หมู ่ที ่  11 ตำบลสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร เลขรหัสประจำบ้าน 4786 -
000034-2  ศ ูนย ์ราชการอำเภอสว ่างแดนดินตั ้งอย ู ่ทางด้านทิศตะว ันตกของจ ังหวัดสกลนคร  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์ประมาณ  603  กิโลเมตร ห่าง
จากศาลากลางหรือศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  83  กิโลเมตร 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ    อำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 
       อำเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต้     อำเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก   อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
       อำเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 
       อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร 
       อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก   อำเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
       อำเภอไชยวาน   จังหวัดอุดรธานี 
       อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเขตพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงมีสภาพเป็นป่าละเมาะส่วนใหญ่เป็นป่าแดงโปร่ง มี
ไม้เต็ง ไม้รัง พลวง อำเภอสว่างแดนดินบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วม มีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน และที่ราบระหว่างหุบ
เขามีสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดอยู่บริเวณอำเภอนิคมน้ำอูน วาริชภูมิ ส่องดาว มีลำธารและลำห้วย อันเกิด
จากเทือกเขาหลายแห่ง และป่าไม้ เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศ จัดอยู่ในประเภทเฉพาะฤดูแบบฝนเมืองร้อนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ จะมีอากาศชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวจะมีอากาศ
แห้งแล้งเกือบตลอดฤดู ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก ช่วงต่อระหว่างฤดูมรสุมทั้งสอง เป็นระยะเวลาที่แสงอาทิตย์กำลัง
เคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีกโลกเหนือ พื้นดินจะสะสมความร้อนไว้ ทำให้อากาศร้อน ฟ้าหลัวและมีพายุฝน
ฟ้าคะนองเป็นครั้งคราว 
 



ห น ้ า  | 11 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 อาชีพหลักของประชาชน คือ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  
ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น รองลงมาคือ การเลี้ยงสัตว์ การประมงน้ำจืด มีการจัดงานประเพณีที ่เป็น
วัฒนธรรมสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรมและสังคมของ
ชุมชน เช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟ เซิ้งผีตาโขนของอำเภอพังโคน งานวันภูไทรำลึกของอำเภอวาริชภูมิ  ประเพณีวัน
อาสาฬหบูชา สักการะสังเวชนียสถานที่ วัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว งานบุญประเพณีข้าวจี่ยักษ์ อนุรักษ์ปราสาทขอม
ออนซอนผ้าย้อมครามของอำเภอสว่างแดนดิน งานนมัสการหลวงพ่อองค์ดำและงานประเพณีลอยกระทงของอำเภอ
เจริญศิลป์   
แผนท่ีแสดงเขตพื้นที่บริการ และจำนวนโรงเรียน 

 
เขตพื้นท่ีบริการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีเขตพ้ืนที่บริการจำนวน 7 อำเภอ ดังนี้ 
  1. อำเภอสว่างแดนดิน  
  2. อำเภอพังโคน  
  3. อำเภอพรรณานิคม  
  4. อำเภอนิคมน้ำอูน  
  5. อำเภอวาริชภูมิ  
  6. อำเภอส่องดาว  
  7. อำเภอเจริญศิลป์   
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ข้อมูลทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีการจัดการศึกษา จำนวน 7  อำเภอ   

และ 20  ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวน นักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560 - 2564 

 

แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th 

ตารางท่ี  1  แสดงจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560-2564 

ลำดับที่ ปีการศึกษา ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

1 ปีการศึกษา 2560 19,977 18,470 38,447  
2 ปีการศึกษา 2561 20,004 18,502 38,506  
3 ปีการศึกษา 2562 19,479 18,162 37,641  
4 ปีการศึกษา 2563 19,401 18,123 37,524  
5 ปีการศึกษา 2564 19,235  17,942  37,177   

แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th 
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ตารางที่ 2  จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรายชัน้ เพศ ปีการศกึษา 2564 
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรายช้ัน เพศ ปีการศึกษา 2564 

ลำดับท่ี ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

1 อนุบาล 3 ขวบ 272 240 512 57 
2 อนุบาล 1 1,698 1,543 3,241 259 
3 อนุบาล 2 1,712 1,717 3,429 259 
 รวมระดับปฐมวัย 3,682 3,500 7,182 575 
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 1,981 1,960 3,941 277 
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 2,090 1,869 3,959 277 
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 2,260 2,198 4,458 281 
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 2,201 2,058 4,259 277 
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 2,108 2,098 4,206 277 
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 2,184 2,022 4,206 275 
 รวมระดับประถมศึกษา 12,824 12,205 25,029 1,664 

10 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 932 740 1,672 73 
11 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 871 725 1,596 74 
12 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 914 748 1,662 75 

 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,717 2,213 4,930 222 
13 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 9 13 1 
14 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 9 15 0 
15 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 6 8 1 

 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 24 36 3 
 รวมท้ังสิ้น 19,235 17,942 37,177 2,464 

แหล่งที่มา:  ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 25 มิถุนายน  2564 

ตารางท่ี  3 แสดงจำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

ลำดับที ่ อำเภอ 
จำนวน
โรงเรียน 

จำนวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

 (1-119)            

จำนวนโรงเรียน 
ขนาดกลาง 
 (120-499) 

จำนวนโรงเรียน
ขนาดใหญ่  

(500 -ขึ้นไป)            
1 เจริญศิลป์ 27 13 12 2 
2 นิคมน้ำอนู 8 1 7 - 
3 พรรณานิคม 54 48 4 2 
4 พังโคน 29 17 11 1 
5 วาริชภูม ิ 27 13 14  
6 สว่างแดนดิน 88 78 8 2 
7 ส่องดาว 22 12 10 - 
 รวม 255 139 66 7 

แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 25  มิถุนายน  2564 
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ตารางที่    4   จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกดั  ปีการศกึษา  2560 – 2564 

ลำดับที ่ ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1    นักเรียน  1-20 คน 11 10 8 7 10 
2    นักเรียน  21-40 คน 17 17 18 18 15 
3    นักเรียน  41-60 คน 21 28 29 25 30 
4    นักเรียน  61-80 คน 38 32 33 40 35 
5    นักเรียน  81-100 คน 26 30 30 29 30 
6    นักเรียน  101-119 คน 31 23 22 17 19 
 รวม 144 140 140 136 139 

แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 25 มิถุนายน  2564 

 
ตารางท่ี  5   แสดงสถานศึกษาจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา รายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 

ลำดับท่ี อำเภอ ปฐมวัย - ประถมศึกษา 
 

ปฐมวัย – มัธยมศึกษา            
       ตอนต้น 

 
ปฐมวัย – มัธยมศึกษา             
             ตอนปลาย 

รวม 

1 เจริญศิลป์ 15 11 1 27 
2 นิคมน้ำอนู 5 3 - 8 
3 พรรณานิคม 40 14 - 54 
4 พังโคน 24 5 - 29 
5 วาริชภูม ิ 22 5 - 27 
6 สว่างแดนดิน 74 14 - 88 
7 ส่องดาว 14 8 - 22 

 รวม 194 60 1 255 
แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th  ณ 25 มิถุนายน  2564 

ตารางที่ 6 สรุปประเภทโรงเรียนตามประเภทโครงการ  ปีการศึกษา 2564 

ลำดับท่ี ประเภท/โครงการ 
จำนวน 

(โรงเรียน) 
หมายเหตุ 

1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 61   
2 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน ) 139  
3 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลงิ 

4 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 1 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎรอ์ำนวย 

5 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 49  
แหล่งที่มา: ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th  ณ 25 มิถุนายน  2564  

 



ห น ้ า  | 15 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลบุคลากรในสำนักงาน 

ตารางที่ 7 : ข้อมูลบุคลากรในสำนักงาน  จำแนกตามกลุ่มงาน 

ลำดับที ่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน (คน) หมายเหต ุ

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1  
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3  
3 ศึกษานิเทศก์ 17  
4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 8  
5 กลุ่มนโยบายและแผน 5  
6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6  
7 กลุ่มอำนวยการ 5  
8 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล -  
9 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8  

10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 1  
11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1  
12 หน่วยตรวจสอบภายใน 2  
13 กลุ่มกฎหมายและคดี 2  
14 พนักงานราชการ 1  
15 ลูกจ้างประจำ 2  
16 ลูกจ้างชั่วคราว 12  

 รวม 74  
 แหล่งที่มา : ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 10  พฤศจิกายน  2564 

ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 
ตารางที่ 8  จำนวนบุคลากร ในสถานศึกษา จำแนกรายอำเภอ   

ลำดับที ่ อำเภอ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เจริญศิลป์ 106 184 290 40 56 96 146 240 386 
2 นิคมน้ำอูน 27 53 80 18 17 35 45 70 115 
3 พรรณานิคม 132 339 471 90 126 216 222 465 687 
4 พังโคน 66 173 239 48 74 122 114 247 361 
5 วาริชภูม ิ 61 153 214 43 51 94 104 204 308 
6 สว่างแดนดิน 241 523 764 144 199 343 385 722 1,107 

7 ส่องดาว 74 140 214 28 58 86 102 198 300 
  รวมท้ังหมด 707 1,568 2,275 411 581 992 1,118 2,149 3,267 

แหล่งที่มา:ข้อมูล bigdata.sakon2.go.th ณ 10  พฤศจิกายน  2564  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

 1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 
 ในการดำเนินงานตามโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนทุกคนและทุกสังกัด ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3,034 คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 966 คน โดยได้รับงบประมาณจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อ สทศ. จำนวนเงิน 643.593.33 บาท ทำการทดสอบในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 
2564 ซึ่งผลการทดสอบปรากฏตามตาราง 9 และ 10 ดังนี้ 
ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง +/- ความหมาย 

ภาษาไทย 47.42 55.15 +7.73 เพ่ิมข้ึน 
คณิตศาสตร์ 30.54 27.54 -3.00 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 33.89 37.21 +3.32 เพ่ิมข้ึน 
ภาษาอังกฤษ 29.14 36.97 +7.83 เพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยรวม 35.25 39.22 +3.97 เพิ่มข้ึน 

แหล่งที่มา: กลุม่งานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุม่นเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

 จากตาราง 9 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น (3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (7.83) วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น (7.73) 
วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น (3.32) และวิชาคณิตศาสตร์ลดลง (-3.00) 

ตาราง 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563  ม ัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง +/- ความหมาย 

ภาษาไทย 52.74 52.01 -0.73 ลดลง 
คณิตศาสตร์ 22.68 21.66 -1.02 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 29.12 28.22 -0.90 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 28.78 28.70 -0.08 ลดลง 

เฉลี่ยรวม 33.33 32.65 -0.68 ลดลง 
แหล่งที่มา: กลุม่งานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุม่นเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

 จากตาราง 10 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยลดลง (-0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทยลดลง (-0.73) วิชาภาษาอังกฤษลดลง (-0.08) 
วิชาวิทยาศาสตร์ลดลง (-0.90) และวิชาคณิตศาสตร์ลดลง (-1.02)  
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 2. การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 ในการดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน : NT ปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีผู้เข้าสอบจำนวน 4,161 คน โดยได้รับงบประมาณจากสำนักทดสอบ
ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวนเงิน 84,970 บาท มีระยะเวลาดำเนิน
โครงการตั้งแต่ เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564  ซึ่งผลการประเมินปรากฏตามตาราง 11 ดังนี้ 

ตาราง 11 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน : NT  
ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ลำดับที ่ ความสามารถที่ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 

+/- 
ความหมาย ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

1 ด้านคณติศาสตร ์ 47.78 43.97 -3.81 ลดลง 
2 ด้านภาษาไทย 45.99 49.87 3.88 เพิ่มขึ้น 
 เฉลี่ยรวม 46.89 46.92 0.03 เพ่ิมขึ้น 

แหล่งที่มา: กลุม่งานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุม่นเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

  จากตาราง 11 เปรียบเทียบพัฒนาการระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า ใน
ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมทั้ง 2 ด้าน มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน (0.03) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความสามารถด้าน
ภาษาไทย มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น (3.88) ส่วนความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีพัฒนาการลดลง (-3.81) 

 3. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 ในการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน : RT ปีการศึกษา 2563 โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 3,938 คน 
โดยได้รับงบประมาณจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 
72,230 บาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เมษายน 2564  ซึ่งผลการประเมิน
ปรากฏตามตาราง 12 ดังนี้ 

ตาราง 12 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT  
ระหว่างปีการศึกษา 2562กับปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ลำดับที ่ ความสามารถที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ผลต่าง +/- ความหมาย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

1 อ่านออกเสียง 70.77 81.91 +11.14 เพ่ิมข้ึน 
2 อ่านรู้เรื่อง 72.45 75.77 +3.32 เพ่ิมข้ึน 

รวม 71.36 78.84 +7.48 เพ่ิมข้ึน 
แหล่งที่มา: กลุม่งานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุม่นเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

 จากตาราง 12 เปรียบเทียบพัฒนาการระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่าปี
การศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (7.48) ด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (11.14) และด้าน
การอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (3.32) 
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2.ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2.1 ผลประเมินตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. (ประเมินผลตามระดับคุณภาพ) (KRS) 

ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับที ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 

4.23 84.63 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

แหล่งที่มา:  รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

2.2 ผลการตดิตามประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา ตามตัวชี้วดัแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (ARS)  

 

 
แหล่งที่มา:  รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  

 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
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2.3 ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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แหล่งที่มา:  รายงานผลการตดิตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักติดตามและประเมิลผลการจดัการศึกษา  
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2.4 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับที ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนรวม ระดับ ระดับคุณภาพ 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

85.40 A ผ่าน 

แหล่งที่มา:  รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

2.5 ด้านการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 

ลำดับที ่ งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

1 งบดำเนินงาน 85,548,296 78,495,965.71 91.76 

2 งบลงทุน 84,930,628 68,692,220.76 80.88 

3 เงินอุดหนุน 186,057,702 184,580,852 99.21 

4 งบรายจ่ายอื่นๆ 4,896,630 2,818,151.64 57.55 
แหล่งที่มา:  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  

 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
 

3.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2564 

ลำดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

จัดสรร 
งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1 
น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที ่10 สู่การปฏบิัติ 

50,000 - นางวรวรรณ  วัชรเสถียร 
ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

2 
สร้างภมูิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

51,760 - นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 
ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

3 
เสรมิสร้างสมรรถนะครู ด้านการให้
คำปรึกษาและแนะแนวนักเรียน 

42,240 - น.ส.วิภาวี  คำภูแสน 
ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

4 

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูล
สารสนเทศยาเสพตดิจังหวัด(NISPA)และ
การรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้
สารเสพตดิ/ยาเสพติดในสถานศึกษา
(CATAS) 

46,000 46,000 นางสุกัลยา ทองนุ้ย ไตรมาส 4 

   190,000 46,000     
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ลำดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

จัดสรร 
งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 215,000  
น.ส.ปรญีา  สุทธิโคตร     

และคณะ 

ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

6 
สร้างความเข้มแข็งการจดัการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้กับคร/ูผู้บริหารในสังกัด 

สพป.สกลนคร เขต 2 

100,000  
นางชุติปภา  ไตรทิพย ์

นางสาวนัดทพร  สีสถาน 

ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

7 
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย (เดินหน้าพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้) 

275,000 275,000 นางภิญญาพัชญ ์ไพเรืองโสม ไตรมาส 4 

8 ส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 58,580 58,580 นางญาณิศา  ดวงสีทอง ไตรมาส 2 

9 
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยากรการ
คำนวณ/coding 

78,000  น.ส.ปรญีา  สุทธิโคตร  
ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

10 
ขับเคลื่อนการเตรยีมความพร้อมผูเ้รียน
รับการประเมิน PISA 2021 

142,100  
นายชอบกิจ  กนกหงส์    
และคณะ 

ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

  รวม 868,680 333,580     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

250,000 250,000 
น.ส.ขวัญตา สรุินทร์       
และคณะ 

ไตรมาส 4 

12 
เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปี 2564 

200,000  200,000 
นางนวพร  คำแหงพล     

และคณะ 
ไตรมาส 3 

   450,000  450,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

13 
จัดทำข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ
สารสนเทศ(พัฒนาบุคลากรสารสนเทศ
ด้านการศึกษา) 

140,200 140,200 นายดนัย ศรีวงษา 
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 3 

14 
จัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบ
สารสนเทศ 

17,940 17,940 นางเกษมณี  บตุรน้อย     ไตรมาส 1 

15 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพและมมีาตรฐาน 

20,980 20,980 นางทรงวาด  วิราฑรูย ์ ไตรมาส 2 
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ลำดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

จัดสรร 
งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

16 
เสรมิสร้างทักษะอาชีพนักเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

57,240  - นางสุดี  นามบุร ี
ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

   236,360  179,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

17 สำนักงานสีเขียว (Green Office) 73,730  - 
นางปาริชาติ มณีโชติ      
และคณะ 

ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

18 
ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติในสำนักงานและ
สถานศึกษา 

100,000  - 
น.ส.นิภาพร ขันธวิชัย      

และคณะ 

ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

   173,730      

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

19 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติและแนว
ทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้
บรรลุเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 

67,200 67,200 นางนภสร มีระหันนอก ไตรมาสที่ 1 

20 

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2564 

158,320 158,320 นางเพียงพธู ธิโสภา 
ไตรมาสที่ 1 - 
2 

21 
การประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

105,220 105,220 น.ส.อัจฉรินทร ์ ศรสีร้อย ไตรมาส 1-4 

22 ประชุม กตปน. 58,400 58,400 นายสนธยา  หลักทอง ไตรมาส 3-4 

23 
การตรวจติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร ์

63,600 63,600 นางฐิตาภรณ์  แก้วก่า ไตรมาส 1 

24 อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน  9,780 - นางปาริชาติ มณีโชติ  
ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

25 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร  

44,600 44,600 
นางปาริชาติ มณีโชติ         
และคณะ 

ไตรมาส 3 

26 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบรหิารงาน
บุคคล 

50,000 - 
นายอัครเดช สุราชวงศ์     
และคณะ 

ใช้งบประมาณ
จากงบรายจ่าย
ประจำ 
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ลำดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ

จัดสรร 
งบประมาณที่ใช ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

27 ประกันคุณภาพการศึกษา 80,000 - น.ส.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ 
ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

28 

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

110,600 110,600 
นางสุรีย์พร  ปาละสานต์  
และคณะ ไตรมาส 4 

29 

การพัฒนารูปแบบนิเทศบูรณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรูสู้่ศตวรรษท่ี 21 

122,400 122,400 
นายชอบกิจ  กนกหงส์    
และคณะ 

ไตรมาส 1 

ไตรมาสที่ 2 

30 
พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลใน
ช้ันเรียนและการบันทึกผลการเรยีน ด้วย
โปรแกรม SchoolMis 

121,110  
น.ส.ปรีญา  สุทธิโคตร     
และคณะ 

ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

31 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 90,000  
นางสาวพชิชานนัท์           
นิธิวิรุฬห์ 

ใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. 

32 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขต
พื้นที่การศึกษา 

 193,300 น.ส.ขวัญตา สุรนิทร ์ ไตรมาส 4 

    1,081,230 923,640     

    3,000,000 1,932,220     

แหล่งที่มา:  รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

3.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
3.1 ผลการติดตามนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ลำดับที ่ ประเภท/รายการ จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 จำนวนเด็กที่เกิดปี 2557 (อายุ 6 ปี) ที่จะเข้าเรียนใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

4,106 100  

2 สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ 4,106 100  

3 ไม่สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ - -  

แหล่งที่มา:  รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
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3.2 ผลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2563 
ลำดับที ่ ประเภท/รายการ จำนวน ร้อยละ หมายเหต ุ

1 จำนวนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4,071 97.42  
2 จำนวนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ประกอบอาชีพ และอ่ืนๆ 108 2.58  
 รวม 4,179 100  

3 จำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ  1,378 97.04  
4 จำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประกอบอาชีพ และอ่ืนๆ 42 2.96  

 รวม 1,420 100  
5 จำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ 13 100  
6 จำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประกอบอาชีพ และอ่ืนๆ - -  

 รวม 13 100  
แหล่งที่มา:  รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  
 3.3 เปรียบเทียบนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563  

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 
ปีการศึกษา 2562 

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 
ปีการศึกษา 2563 

ผลต่าง ร้อยละ 

                    0 4 -4 4.00 

แหล่งที่มา:  รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

3.4 จำนวนและร้อยละของนักเรียนของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพจำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ลำดับที ่ ประเภท/รายการ จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน - -  
2 เด็กท่ีอยู่ในธุรการกิจทางเพศ - -  
3 เด็กถูกทอดทิ้ง 6 0.02  
4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน - -  
5 เด็กเร่ร่อน - -  
6 ผลกระทบจากเอดส์ - -  
7 ชนกลุ่มน้อย - -  
8 เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ - -  
9 เด็กยากจน 29,323 99.67  

10 เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 2 0.01  
11 อายุนอกเกณฑ์ - -  
12 กำพร้า 41 0.14  
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ลำดับที ่ ประเภท/รายการ จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

13 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - -  
14 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 47 0.16  
15 อ่ืนๆ - -  

 นักเรียนด้อยโอกาส   รวม 29,419 100  
แหล่งที่มา:  รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน  

การศึกษาสถานภาพของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ดำเนินการศึกษาสภาพแวดล้อม

ขององค์กร โดย SWOT Analysis และ การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับ
องค์กรในแต่ละรูปแบบหรือสถานการณ์ ในปีงบประมาณ 2565  

การวิเคราะห์ TOWS Matrix  
เป็นการนำ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

และภายในขององค์กร (SWOT Analysis) มาทำการจับคู่เข้าด้วยกัน โดยที่สามารถแบ่งรูปแบบการจับคู่กลยุทธ์
ของ TOWS ออกเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) 

รูปแบบกลยุทธ์ของTOWS Matrix ประกอบไปด้วย 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อม

ภายนอกทางบวกคือโอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือการใช้จุดแข็งข้อได้เปรียบของเราผสมกับโอกาสที่ดีเพื่อนำมากำหนด
เป็นกลยุทธ์เชงิรุกสำหรับองค์กร  

กลยุทธ์แนวทางแก้ไข (WO Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อม

ภายนอกทางบวก (Opportunity) ซึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีเพื่อมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กรหรือทำให้
จุดอ่อนนั้นลดลง  

กลยุทธ์แนวทางตั้งรับ (ST Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อม

ภายนอกทางลบ (Threat) เป็นการนำจุดแข็งข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรคซึ่งก็คือเป็นการใช้จุดแข็งเพื่อ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค  

กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อม

ภายนอกทางลบคืออุปสรรค (Threat) เป็นกลยุทธ์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมีเป้าหมายหลักคือการ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่   

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยเทคนิค SWOT Analysis สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสกนคร เขต 2 ได้กำหนดประเด็นใน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้าน
ประสิทธิภาพ  ในการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเป็น กลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์
เชิงแก้ไข ดังนี้ 

 

https://www.tereb.in.th/erp/swot-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.tereb.in.th/erp/swot-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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กลยุทธ์เชิงรุก  
ด้านความปลอดภัย  

- ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการของศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านโอกาส 
- พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
ด้านความปลอดภัย  

- เร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี 
 

ด้านโอกาส  
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
- ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนสู ่ร ูปแบบการจัดการเรียนรู ้เช ิงรุก ( Active 

Learning) 
ด้านคุณภาพ  

- เพิ ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจ ัยเพื ่อพัฒนา
นวัตกรรม 

- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่เน้นความแตกต่างของผู้เรียน 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ด้านประสิทธิภาพ 
- จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
- เสริมสร้างสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ดิจิทัล ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร 
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ด้านความปลอดภัย 

จุดแข็ง (S: Strengths) 
S1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของ 

นักเรียน 

S2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักและเมตตาต่อนักเรียน 

S3  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

S4  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโครงการเกี่ยวกับสุขภาวะและความปลอดภัยของ 

นักเรียน เช่น โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
โรงเรียนปลอดภัย เป็นต้น 

S5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน และมี 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่ 
S6  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกลุ่มงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของ 

นักเรียนชัดเจน 

S7  สถานศึกษาตั้งอยู่นอกพ้ืนที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 
W1  ขาดแคลนอัตรานักภารโรง ส่งผลต่อการดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคารเรียน อาคาร 

ประกอบและสภาพแวดล้อมทั่วไป 

W2  งบประมาณในการดำเนินการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความปลอดภัยไม่เพียงพอ 

W3  อาคารเรียน อาคารประกอบ ของสถานศึกษาบางแห่งชำรุด ทรุดโทรม ไม่มั่นคง 

แข็งแรง 

W4  สถานศึกษาบางแห่งขาดระบบการจัดการด้านสุขภาวะและสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ  
เช่น การจัดการขยะ ถนนไร้ฝุ่น ความสะอาดของอาคารสถานที่ ห้องส้วม โรงอาหาร ที่
แปรงฟัน เป็นต้น 

W5  ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่เป็น 

กลุ่มเสี่ยง   

โอกาส (O: Opportunities) 
O1  มีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนในด้านความปลอดภัยจากภาคีเครือข่าย เช่น  

โครงการครู DARE โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปปช.ชุมชน เป็นต้น 

O2  ชุมชนและผู้ปกครองให้ความสำคัญและความร่วมมือในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 

O3  หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในสถานศึกษาชัดเจน 

และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

O4  มีกองทุน ช่วยเหลือ สนับสนุนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ สำหรับนักเรียน 

O5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมทั่วเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อุปสรรค (T: Threats) 
T1  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) 
T2  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของครอบครัวนักเรียนในเขตพ้ืนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ 

ระดับประเทศ 

T3  ปัญหาการหย่าร้างของผู้ปกครองนักเรียน 

T4  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชน 

T5  มมีลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากภาคการเกษตรของประชาชนภายในพ้ืนที่ 
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ด้านโอกาส 
จุดแข็ง (S: Strengths) 
S1  สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา 
S2  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 
S3  สถานศึกษามีคณะกรรมการรบันักเรียนระดับโรงเรยีน 
S4  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีแผนการรบันักเรียนโดยมีฐานข้อมลูสำมะโนประชากรวัยเรยีน
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
S5  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาส่วนใหญต่ั้งอยู่ในเขตชุมชน 
S6  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการจัดระบบการเรียนรวมสำหรับเด็กพิการใหไ้ดร้บัโอกาสทาง
การศึกษา 
S7  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีโครงการส่งเสริมด้านโอกาสของนักเรียน เช่น  โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ
นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ เป็นต้น 
S8  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดสรรงบประมาณสำหรับการรับส่งนักเรียน กรณีเรียนรวม 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 
W1  มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีครูไม่ครบชั้นจำนวนมากส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสใน
การได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

W2  สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดครูในวิชาเอกปฐมวัย และครูผู้สอนส่วนใหญ่สอน 

ไม่ตรงตามวิชาเอก 

W3  ผู้ดูแลเด็กและพ่ีเลี้ยงเด็ก รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
เด็กพิการไม่เพียงพอ 

W4  ครูผู้สอนบางส่วนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนการสอนและขาด 

ทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

W5  กระบวนการคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษยังไม่มี 
ประสิทธิภาพ 

โอกาส (O: Opportunities) 
O1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลต่อ
โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
O2  มี พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคบั พ.ศ.2545 ที่ให้โอกาสทางด้านการศึกษาสำหรับประชากรในวัยเรียน 
O3  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนสำหรับนักเรียนที่มฐีานะ
ยากจน 
O4  มีระบบการจดัการศึกษาทางไกล (DLTV) เพื่อเพ่ิมโอกาส ความเท่าเทียม ในการเรียนรู้สำหรับนกัเรียน 
O5  มีภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในด้านโอกาสทางการศึกษา เช่น มูลนิธสิถาน
ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
O6  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมยั เอื้อต่อการสร้างอาชีพและรายได้ของนักเรียนและผู้ปกครอง 

อุปสรรค (T: Threats) 
T1  ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการด้านโอกาส เช่น โครงการ 

พัฒนาทักษะอาชีพ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น 

T2  การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด 

ก่อให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเชิงลบของ
นักเรียน 

T3  สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 

T4  นักเรียนบางส่วนขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เกี่ยวกับการเรียนของตนเอง 

T5  ผู้ปกครองบางส่วนมีทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมเชิงลบที่มีต่อการส่งบุตร 

หลานเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
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ด้านคุณภาพ 
จุดแข็ง (S: Strengths) 
S1  ผู้บริหารในทุกระดับมีวิสัยทัศน์ และให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผู้เรียน 

S2  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

S3  มีระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทาง 

 วิชาชีพ 

S4  มีระบบการจัดความรู้และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มี 
 ประสิทธิภาพ 

S5  มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

S6  มีสถานศึกษาต้นแบบที่มีนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการ 

 ยอมรับในระดับประเทศ 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 
W1  ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะเกี่ยวกบัการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

W2  ครูบางส่วนขาดทักษะในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

W3  ผู้เรียนส่วนใหญ่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสตูรตำ่กว่า
เกณฑ ์

 มาตรฐานที่กำหนดไว ้

W4  ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลผู้เรียนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

W5  ครูบางส่วนขาดทักษะการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

W6  สถานศึกษาบางส่วนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 

W7  สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดระบบการจัดการเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส (O: Opportunities) 
O1  ความเจริญด้านเทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความ 

 สนใจมากยิ่งขึ้น 
O2  การคมนาคมมีความสะดวกส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาทีเ่น้น 

 คุณภาพของผูเ้รียนและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
O3  ผู้ปกครองตระหนัก ใหค้วามสนใจ และความสำคัญต่อการเรียนของนกัเรียนมากขึน้ 
O4  นโยบายการผลิตและบรรจุข้าราชการครูรูปแบบใหม่ที่มุ่งเนน้ให้บุคคลที่มีความรู ้

 ความสามารถสูงเข้ามาเปน็คร ู
O5  การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพของผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

อุปสรรค (T: Threats) 
T1  ครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

T2  ปัญหาสังคมมีแนวโน้มและทวีความรุนแรงสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
การ 

เรียนรู้ของนักเรียน 

T3  การเคลื่อนย้ายประชากรในวัยทำงานของผู้ปกครองส่งผลต่อการย้ายของนักเรียน 

T4  ครูส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินส่งผลต่อขวัญและกำลังในการจัดการเรียนการสอน 
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ด้านประสิทธิภาพ 

จุดแข็ง (S: Strengths) 
S1   ผู้บริหารในทุกระดับให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และยึด 

 หลักธรรมาภิบาล 

S2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีความรัก ภาคภูมิใจในความสำเร็จ 

 ขององค์กรและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
S3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน 

S4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะและเจคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

S5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร 

ที่เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

S6  มีการกระจายอำนาจในรูปแบบของคณะกรรมการสำหรับการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมและเป็นระบบ 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 
W1  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 

W2  ข้าราชการครูและบุคลากรบางส่วนขาดทักษะในด้านการทำงานร่วมกันและ 

 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรวมทั้งทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital   

  Literacy) 
W3  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

W4  โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจำนวนขึ้นส่งผลให้การ 

 บริหารจัดการเป็นไปด้วยความยุ่งยาก 

W5  ระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

W6  การประสานงานและการสื่อสารภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

โอกาส (O: Opportunities) 
O1  นโยบายการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัด 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

O2  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี 
 ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

O3  มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่หลากหลายทั้งภาครัฐและ 

 เอกขน 

O4  เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่การศึกษา 

O5  หน่วยงานต้นสังกัดให้ความสำคัญการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

อุปสรรค (T: Threats) 
T1  งบประมาณในการดำเนินการค่อนข้างจำกัดมีความล่าช้าส่งผลต่อการบริหาร 

จัดการ 

T2  นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 

T3  นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐส่งผลให้ขาดแคลน 

อัตรากำลัง 

T4  สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

T5  อัตราการเกิดของประชากรในเขตพ้ืนที่น้อยส่งผลกระทบต่อประชากรวัยเรียน 

ลดลง 
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ส่วนที่ 2 

ความเป็นมา 
หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่  
“ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กำหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกว่า 29 ,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 
2562) ซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีภารกิจสำคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการจัดทำแผนและ
ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผน
ระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 
ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่
จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่
กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่  1 และ 2 เป็น
แผนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็นแผน
ห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ขึ้นในวาระแรกได้จัดทำเป็นแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเป้าหมายใน
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน โดย ได้จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการ
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ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู ่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 
กรอบแนวคิด 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่ยังคง
เจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้อง
นำไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษา
ของประชาชน ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.1 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 1.2 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
 1.3 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล 
 1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 1.5 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา  รัฐ
ต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
 1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน
การศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
 1.7 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1.7.1 ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 1.7.2 ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั ้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
 1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้
ได้ผู ้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู 
 1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพ้ืนที ่
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมี
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้ าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย  
 1) ความม่ันคง  
 2) การต่างประเทศ  
 3) การพัฒนาการเกษตร  
 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
 5) การท่องเที่ยว  
 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  
 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  
 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
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 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 12) การพัฒนาการเรียนรู้  
 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
 14) ศักยภาพการกีฬา  
 15) พลังทางสังคม  
 16) เศรษฐกิจฐานราก  
 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  
 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ  
 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ 
โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน 
ได้แก่  
 1) ด้านการเมือง  
 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
 3) ด้านกฎหมาย  
 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
 5) ด้านเศรษฐกิจ  
 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 7) ด้านสาธารณสุข  
 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 9) ด้านสังคม  
 10) ด้านพลังงาน  
 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่  
  1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
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  3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  
  5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  
  7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ  
 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน  
 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้าน
ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือ
กำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติ
ราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่  
 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
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 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  
 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล  
 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน  
 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ  
 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็นนโยบายหลัก 
12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  

นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ  
 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่  

 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  
 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ  
 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื ่อแก้ไขเพิ ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 

 8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั ่นคง เพื ่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ 
แผนปฏิบัต ิราชการ ซ ึ ่งม ีสาระสำคัญ 5 เร ื ่อง ได ้แก่ 1) การจ ัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคม 
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจ ัยและนวัตกรรมเพื ่อสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
 9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี ในวาระแรกได้
จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 - 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่
กำหนดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  สาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่  
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา  
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 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
10. แผนพัฒนาการศึกษาภาค 11 

วิสัยทัศน์ 
 “การศึกษามีคุณภาพ เสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานการวิจัย” 
เป้าประสงค ์
 1.ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างสันติสุขและสงบสุข 
 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนา
ขีดวามสามารถในวิชาชีพ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. กำลังคนมีศักยภาพทุกช่วงวัย และมีความสามารถในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. ผู ้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง ด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่
รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 6. ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของจังหวัด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
พันธกิจ 
 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึก รักในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมที่
เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังงคมในโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอย่างสันติ
สุขและสงบสุข 
 2. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง ตลอดชีวิตโดยการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 3.พัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพทุกช่วงวัย และมีความสามารถในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
คุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และอยู่อย่างพอเพียง 
 4. พัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถใน
วิชาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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11. แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนครที ่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์จังหวัด
สกลนคร 3 ยุทธศาสตร์ รวม 9 ยุทธศาสตร์ ซึ ่งได้ประชุมและระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้มีส่ วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจากแบบสอบถาม และจากการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัด  การปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครจึงเน้นการพัฒนาการศึกษาในมิติของคุณภาพ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลไกการกระจาย
อำนาจและการส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งในระดับจังหวัด  เขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเพ่ิมเติมในประเด็นที่
เป็นความท้าทายต่างๆ ซึ่งมีสาระสำคัญและทิศทางการดำเนินงานดังนี้ 

วิสัยทัศน ์  
 เป็นจังหวัดมีคุณภาพการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับชาติและสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติเพ่ือรองรับสู่สากล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์  
1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 
2. ประชาชน มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่

มาตรฐานสากล 
4. เป็นองค์กรเอกชน ประชาชน และครอบครัว มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นที่ 4 ผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัดสกลนคร

สู่ระดับประเทศและสากล 
ประเด็นที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไปสู่ประเทศไทย4.0 
ประเด็นที่ 6 การบริหารจัดการ 
ประเด็นที่ 7 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม ่
ประเด็นที่ 8 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตร พืชสุมนไพรเกษตรปลอดภัย การค้า การลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 
ประเด็นที่ 9 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที ่ 1 และ 2  
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 
 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
 ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ระหว่างแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผน 
ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม
อนาคตที่ยั ่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ 
ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู ้เร ียนที ่หลากหลาย ทั ้งในระดับต่างๆ ตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ 
ในทุกพื ้นที ่ทั ่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เร ียนได้เต็มตามศั กยภาพ ทั ้งความรู ้ด ้านวิชาการ  
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด ้วยการสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดการศ ึกษาต ั ้ งแต ่ระด ับอน ุบาลจนจบการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน  
ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
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เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู ้มีรายได้น้อยและกลุ ่มผู ้ด้อยโอกาส  
ทั ่วประเทศ รวมทั ้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื ้นที ่พ ิเศษ ได้แก่  
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอัน
เนื ่องมาจากพระราชดำร ิให ้ได้ร ับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึงและมีค ุณภาพ และการพัฒนาสื่อ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้อง
ก ับอ ัตล ักษณ์ว ิถ ีช ีว ิต ว ัฒนธรรม อาช ีพให ้ เก ิดความสมานฉ ันท ์ และร ู ้ร ักสาม ัคค ี  ม ีความเข ้า ใจ  
ซึ ่งกันและกัน อยู ่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ผู ้เรียนได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจ  
ในการปฏิบัต ิงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื ่อสร้างภูม ิค ุ ้มกัน  
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ ่มเป้าหมาย ซึ ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั ่นคง  
ในระยะยาวต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและ
ทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม
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ที ่ เปลี ่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาใน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น 
(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตำบล 
 1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ ่ม ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู ้ตลอดชีว ิตอย่างทั ่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาที ่ยั ่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที ่ที ่หลากหลาย  
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี ่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ  
การเร ียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร ้างศ ักยภาพครู เพื ่อพัฒนาศักยภาพครู  
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ้ที ่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการส่งเสริมการ เรียนรู้  
ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา  
ทั ้งบ ุคลากร หลักส ูตรและกิจกรรม และด้านการมีส ่วนร ่วมของเอกชน บ้าน ว ัด/ศาสนสถานอื ่นๆ  
รัฐ และโรงเรียนเพื ่อผลิตผู ้เรียนที ่มีคุณภาพเป็นที ่ยอมรับของผู้ ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
 1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื ่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมิ นผล ให้ผู ้เร ียน 
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ผู ้เร ียนพิการ ผู ้เร ียนด้อยโอกาส ผู ้เร ียนที ่มีความสามารถพิเศษ ได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพ  
และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่
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สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสม  
กับบริบทของพื้นที่ที ่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา  
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21การ
ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การ
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การ
จัดตั ้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื ่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพัฒนาผู ้เร ียนตั ้งแต่  
ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื ้นที่  
การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ที ่หลากหลายให้เอื ้อต่อ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ในโรงเร ียนประถมศ ึกษา โรงเร ียนขยายโอกาสทางการศ ึกษา โรงเร ียนม ัธยมศ ึกษาขนาดกลาง  
และเล ็กท ี ่ประสบปัญหาขาดแคลนครูว ิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์  การส ่งเสร ิมน ิส ัยร ักการอ่าน   
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว
ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานทำ การ
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ขับเคลื ่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที ่การศึกษา การขับเคลื ่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครอง  
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส  
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 1.4 ประเด็นความมั่นคง 
 1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
เด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
 1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 2) ปัญหาความมั ่นคงที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน ได้ร ับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
และพัฒนาประเทศ 
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 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา 
และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่
ด ังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์ว ิถ ีช ีว ิต ว ัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู ้ร ักสามัคคี  
มีความเข ้าใจซึ ่งก ันและกัน อยู ่ร ่วมกันอย่างสันติส ุข มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ิน
และมีขว ัญกำลังใจในการปฏิบัต ิงาน  และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
เพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู ้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการ  
ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน
การคืนเด็กดีสู ่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ ่งจะส่งผลให้  
ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
 1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ  
ของนานาประเทศมากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า  
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 
 1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั ้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที ่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน 
คร ู  ผ ู ้บร ิหาร และบ ุคลากรทางการศ ึกษาตระหนักร ู ้  เข ้าใจ และม ีกระบวนการค ิดอย ่างม ี เหต ุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี  
อีกทั ้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที ่ทำงาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเร ียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตสำหรับนักเร ียน พัฒนาผู ้นำเยาวชน  
ต่อต ้านการทุจร ิต พัฒนานว ัตกรรมการสร ้างเคร ือข ่ายและการมีส ่วนร ่วมในการต่อต ้านการทุจริต  
และพัฒนาผู ้บร ิหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที ่มีธรรมาภิบาล ซื ่อสัตย์ส ุจริต  
และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที ่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื ่อจัดการศึกษา  
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 2.2.1 ประเด็น 
 1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที ่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล 
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 2) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที ่ต้องมี  
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
 2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ  
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
 2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการศึกษา 
 3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเร ียนในพื ้นที ่พ ิเศษ ได้แก่ โรงเร ียนพื ้นที ่สูง  
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่ เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 5) การส ่งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาด ้านเทคโนโลย ีทางไกลผ ่านดาวเท ียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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 2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
 2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 2.3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2.4.1 ประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเร ียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2) การขับเคล ื ่อนการพัฒนาการศึกษาที ่ย ั ่งย ืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม ของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน ยาเสพ
ติดในกลุ ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู ้ เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ  
กลุ ่มเด็กและเยาวชนที ่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู ่ส ังคม  
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  
 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
 2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
เพื ่อส ่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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 3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
 3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู ้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
 ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
 ที่ 1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง  
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 ที่ 1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ที่ 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน  
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 4.2 เป้าหมายรวม 
 ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
 ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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 ที่ 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทย มีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง  
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐาน
ภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทัน
กับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 4.3.2 เป ้าหมายระด ับย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 คนในส ังคมไทยทุกช ่วงว ัยม ีท ักษะ ความรู้   
และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที ่พ ึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้ม ีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 4.3.5 แนวทางการพัฒนาที ่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และความสามารถ  
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การ
ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การ
พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
และสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรีย น 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
  4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกระดับ
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คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา
ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการ
สอนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพ
ร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 
 4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพิ ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.5.2 แนวทางการพัฒนาที ่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก
ของประเทศ 
 4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยนำแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการพระราชดำริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
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 4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้
คนไทยไม่โกง 
 5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 5.1.3 ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศึกษาต่อ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
 5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
 5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
 5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและ
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ
การทุจริต 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนครที่สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 3 ยุทธศาสตร์ รวม 9 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ประชุมและระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจากแบบสอบถาม และ
จากการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด  การปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนครจึงเน้นการพัฒนาการศึกษาในมิติของคุณภาพมาตรฐานอย่า งต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลไกการกระจายอำนาจและการส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งในระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมในประเด็นที่เป็นความท้าทายต่างๆ ซึ่งมีสาระสำคัญและทิศทางการดำเนินงานดังนี้ 
วิสัยทัศน ์  
 เป็นจังหวัดมีคุณภาพการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับชาติและสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของชาติเพื่อรองรับสู่สากล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์  
1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 
2. ประชาชน มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่

มาตรฐานสากล 
4. เป็นองค์กรเอกชน ประชาชน และครอบครัว มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นที่ 4 ผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัด

สกลนครสู่ระดับประเทศและสากล 
ประเด็นที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปสู่ประเทศไทย4.0 
ประเด็นที่ 6 การบริหารจัดการ 
ประเด็นที่ 7 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหม ่
ประเด็นที่ 8 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตร พืชสมุนไพรเกษตรปลอดภัย การค้า การลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 
ประเด็นที่ 9 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ที่มศีักยภาพในการแข่งขัน 
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนฯ 
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

วิสัยทัศน์  
“เป็นองค์กรคุณภาพด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยนวัตกรรม” 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามหลักสูตร  
มีความสามารถ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 4. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 
 6. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับโดยเน้นการมีส่วน
ร่วม และบูรณาการการจัดการศึกษาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์หลัก 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสและพัฒนาให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ตาม
หลักสูตร มีความสามารถเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง และน้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
1. ไฉไล ปลอดภัย มีคุณภาพ  ไฉไล คือความสวยงาม ดูดี ความสะอาดโดยใช้หลัก 5 ส ความปลอดภัย 

คือ ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และมีคุณภาพในการปฏิบัติงานในทุกด้าน  
2. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นความดี  มีทักษะอาชีพ บูรณาการวิชา  ซึ่งในเด็กระดับ

ประถมศึกษา เน้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น เน้นความดี ในเด็กระดับมัธยมศึกษาเน้นให้มีทักษะ
อาชีพ บูรณาการวิชา 

3. องค์กรมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล  ประสานสามัคคี มีความสุข  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก  

ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใน

การดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

4.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
4.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

5.1 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
6.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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ตารางตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันหลัก ของชาติ 
และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณา
การ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษา ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

100 100 100 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

100 100 100 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุก
ช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต
ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

1. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการ
ดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป 

100 100 100 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

100 100 100 

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผลการประเมินสมรรถนะ 
ในระดับดีขึ้นไป 

100 100 100 

2.1 พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ
ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลประเมิน
สมรรถนะและคุณลักษณะในระดับดีขึ้น
ไป 

100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 

100 - 100 

2.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ คิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในดา้น
ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชพีการดำรงชีวติ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคลอ้ง ตาม
สภาพความต้องการและบรบิทของแต่ละ
พื้นที่ ตลอดจนความทา้ทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21   

100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่รูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnning) 

80 80 80 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริมและพฒันาตาม
มาตรฐานวิชาชีพคร ู

100 100 100 

2. จำนวนผลงานดา้นการวิจัยของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

50 - - 

3. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชัน้ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดบัความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางดา้นภาษา(CEFR)ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

50 - 50 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค 

1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค 

100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและ
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

100 100 100 

4.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค 

1. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคัด
กรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

100 100 100 

4.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา 

100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 สร้างจิตสำนึกในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้
มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม  

100 100 100 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย  

2563 2564 2565 

2. ร้อยละของสถานศึกษา และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้รบัการส่งเสริมให้มี
ความตระหนัก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

6.1 พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษามีการบริหารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพ มีการกำกับ ตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

100 100 100 

2. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 

80 85.40 90 

3. ร้อยละของสถานศึกษาและเขตพื้นที่มี
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์
คณะบุคคลและบุคลากร 

100 100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มปีระสทิธิภาพ 

100 100 100 

5. ประสิทธิภาพของระบบนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

100 100 100 

6. ประสิทธิภาพของระบบการวัด
ประเมินผล 

100 100 100 

6.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบรบิท 

100 100 100 

2. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเลก็มีการ
พัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการ 

100 - 100 

6.3 สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

1. ประสิทธิภาพของการดำเนินการตาม
แผน 

100 100 100 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
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ส่วนที่ 4  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 1. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วงเงินงบประมาณ  

2563 2564 2565 วงเงินรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 
 

190,000  190,000  190,000  570,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

868,680 868,680 1,787,680 2,916,040 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

450,000  450,000  480,000  1,380,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

236,360  236,360  236,360  709,080 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

173,730  173,730  173,730  521,190 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

1,081,230  1,231,230  1,231,230  3,543,690 

รวมท้ังสิ้น 3,000,000 3,150,000 3,490,000 9,640,000 
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ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1 
น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที ่10 สู่การปฏิบัต ิ

ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกดัรวมทั้งสิ้น  
285  คน   

50,000  50,000  50,000  150,000 
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

2 
สร้างภมูิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

1) ครูที่เข้ารับการอบรมจากโรงเรยีนในสังกัด 

จำนวน 255  คน 

2) นักเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร  เขต  2 จำนวน  

37,524  คน    

51,760  51,760  51,760  155,280 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

3 
เสรมิสร้างสมรรถนะครู ด้านการให้คำปรึกษา
และแนะแนวนักเรียน 

1. ครผูู้รับผิดชอบงานแนะแนวหรอืระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน โรงเรียนในสังกดั รวมทั้งสิ้น 
242 คน 2. เจ้าหน้าที่กลุม่ส่งเสรมิการจัด
การศึกษา คณะทำงาน จำนวน 11 คน 

42,240  42,240  42,240  126,720 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

4 

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูล
สารสนเทศยาเสพตดิจังหวัด(NISPA)และการ
รายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพตดิ/
ยาเสพตดิในสถานศึกษา(CATAS) 

ครูแกนนำด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด หรือธุรการโรงเรียน  ในสังกดัสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  

โรงเรียนละ 1  คน  จำนวน  255 คน วิทยากรและ
คณะทำงาน  จำนวน  12  คน  รวมทั้งสิ้น  267  คน                              

46,000  46,000  46,000  138,000 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

   รวม 190,000  190,000  190,000  570,000   



หน้า 67 
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ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา 

ครูวิชาการศูนยเ์ครือข่าย 20 ศูนย ์จำนวน 40 คน
ศึกษานิเทศกจ์ำนวน 18 คน โรงเรียนในสังกัดจำนวน 
253 แห่ง  

215,000  215,000  215,000  645,000 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

6 
สร้างความเข้มแข็งการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวัยให้กับคร/ูผู้บริหารในสังกัด สพป.
สกลนคร เขต 2 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศกึษาระดับปฐมวัย
ในสังกัด จำนวน 253 โรงเรียน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสังกัด จำนวน 350 คน 

100,000  100,000  100,000  300,000 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

7 
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

(เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้) 

1) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 255 โรงเรียน 

ผู้บริหารและครูในสังกัด  

2) นักเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร  เขต  2 จำนวน  

255  โรงเรียน   

275,000  275,000  275,000  825,000 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

8 ส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสุมด 

ครูแกนนำจาก 20 ศูนยเ์ครือข่าย   ศูนย์ละ 3 โรง 
จำนวน 60 คน  ห้องสมดุ ศูนยล์ะ 1 จำนวน 20 คน 58,580  58,580  58,580  58,580 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

9 
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยากรการ
คำนวณ/coding 

ครูช่วงช้ันท่ี 2 หรือครูวิทยาศาสตร ์ในสังกัด 
จำนวน 253 โรงเรียน  

78,000  78,000  78,000  234,000 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
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ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

10 
ขับเคลื่อนการเตรยีมความพร้อมผูเ้รียนรับการ
ประเมิน PISA  

1. ครูผูส้อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 3. ศึกษานเิทศก ์ในสังกดั 

142,100  142,100  142,100  426,000 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

11 
การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ทั้ง 7 อำเภอ 

- - -  
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

12 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน   

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อหาตวัแทนเข้าแข่งขัน
ในระดับภมูิภาค และระดับชาต ิ

- - - - 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1  การวิเคราะห์ผลการทดสอบและนำ
ผลการทดสอบ O-NET / NT / RT ไปใช้ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

กิจกรรมที่ 4 การทดสอบ Pre O-NET , Pre NT 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการทดสอบ 

- - 200,000 200,000 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
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ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

14 
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียน
ได้ทุกคน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการคัด
กรองความสามารถในการอ่านการเขียนของ
นักเรียนทุกระดับชัน้   
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชงิปฏิบตักิารจัดทำ
แนวทาง คู่มือการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
กิจกรรมที่ 3 ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาใน
กลุ่มเป้าหมาย 

- - 50,000 50,000 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

15 
การทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน /จัดสนามสอบ 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการทดสอบ 

-การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

-การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 

-การทดสอบปลายป ี

กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม สรุปกและรายงานผล 

- - 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

16 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศตดิตามการสอน
คณิตศาสตร ์

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายครูคณติศาสตร ์
- - 30,000 30,000 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

  
 

  868,680 868,680 1,787,680 2,916,040   



หน้า 70 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

17 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

ครูผูร้ับผดิชอบงานพัสดุ งานการเงินโรงเรียน 
จำนวน 255 โรงเรียน และผูเ้กษยีณอายุ  

250,000  250,000  250,000  750,000 
กลุ่มบรหิารงาน
การเงินและสินทรัพย ์

18 
เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

ครูยื่นวิทยะฐานะ จำนวน 200 คน หลกัสูตร ผู้บริหาร
บรรจุใหม่ จำนวน  70 คน หลักสูตร  2 วัน ครูผู้ช่วยบรรจุ
ใหม่ จำนวน 250 คน  หลักสูตร 2 วัน(การปฏิบัติตน และ
การปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน จำนวน 255 คน 
ศึกษานิเทศบรรจุใหม่ จำนวน 10 คน  

200,000  200,000  200,000  600,000 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

19 
การอบรมการประเมินข้อตกลงการพัฒนา
งาน (PA)ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมที่ 1  การอบรมการจัดทำข้อตกลงการ
พัฒนางาน (PA) (ประชุมออนไลน์เพื่อติดตามการ
จัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน) 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อตกลงการพัฒนางาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
กิจกรรมที่ 3  การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับคณะกรรมการประเมิน ข้อตกลงการพัฒนา
งาน (PA) ทุกตำแหน่ง 

  10,000 10,000 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

20 
การพัฒนาและยกระดับความรู้ 
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำหลักสูตร 2 คร้ัง 
จำนวนผูป้ระชุม 30 คน 
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 3วัน จำนวน
คณะทำงาน 10 คน 

  20,000 20,000 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนนิโครงการ
จำนวนคณะทำงาน 15 คน 

  
 

รวม 450,000  450,000  480,000  1,380,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

21 จัดทำข้อมูลนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบการจดัทำข้อมูลนักเรยีนผ่านระบบ
สารสนเทศ โรงเรยีนละ 1 คน  จำนวน  255  คน 
และคณะทำงาน 20 คน รวม 275 คน 

140,200  140,200  140,200  420,600 กลุ่มDLICT 

22 
จัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบ
สารสนเทศ 

 ผู้รับผิดชอบการจดัทำข้อมูลนักเรยีนยากจนผ่าน
ระบบสารสนเทศ โรงเรยีนละ 1 คน  รวมจำนวน  

255  คน   

17,940  17,940  17,940  53,820 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

23 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพและมมีาตรฐาน 

ครูหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการใน
โรงเรียน จำนวน 255 คน ประชากรวัยเรียนทุกคน 
ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ  

20,980  20,980  20,980  62,940 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

24 
เสรมิสร้างทักษะอาชีพนักเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

 1) ครูแนะแนวหรือครูผูร้ับผดิชอบ โรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกดั จำนวน 61 คน 

2) นักเรียนแกนนำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัด โรงเรียนละ 3 คน รวม 183 คน  

57,240  57,240  57,240  171,720 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

  
 

รวม 236,360  236,360  236,360  709,080   
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

25 สำนักงานสีเขียว (Green Office) 

 จัดซื้อพันธุ์ไม้ และวสัดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ทุกคน  

73,730  73,730  73,730  221,190 กลุ่มอำนวยการ 

26 
ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การ
ปฏิบัติในสำนักงานและสถานศึกษา 

1)บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ทุกคน 

2)โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีน จำนวน 255 

โรงเรียน  คร/ูผูบ้ริหาร (ยกเว้น รร คุณภาพประจำ
ตำบล) 

100,000  100,000  100,000  300,000 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

  
 

รวม 173,730  173,730  173,730  521,190   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

27 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการ
จัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตรช์าต ิ

 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัด จำนวน 302 คน 67,200  67,200  67,200  201,600 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

28 
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจำป ี

1.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 เล่ม                

2.แผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 50 เล่ม                         
3. คณะกรรมการการจัดทำแผนฯ  จำนวน 90 คน                158,320  158,320  158,320  474,960 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

29 
การประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกาสกลนคร เขต 2  

 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ทุกคน 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 255 โรงเรียน  

105,220 105,220 105,220 315,660 กลุ่มอำนวยการ 

30 ประชุม กตปน. 

1) คณะกตปน.  จำนวน 10 คน               

2) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 16 คน              

3) คณะวิจัย จำนวน 20 คน                   

4) คณะอนุกรรมการจำนวน 35 คน            

5) รายงานผลการวิจัย จำนวน 30 เล่ม        

6) โรงเรียนในสังกัด จำนวน  255 โรงเรียน  

58,400 58,400 58,400 175,200 
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

31 
การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

การตรวจราชการของผุต้รวจราชการ จำนวน 5 

ครั้ง  บุคลากร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 70 คน  

63,600 63,600 63,600 190,800 กลุ่มนโยบายและแผน 

32 อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน  
 บุคลากร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 70 คน  

9,780 9,780 9,780 29,340 กลุ่มอำนวยการ  

33 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
 บุคลากร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 70 คน  

44,600 44,600 44,600 133,800 กลุ่มอำนวยการ 

34 ประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

 2. ผู้บรหิารในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

80,000 80,000 80,000 240,000 
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

35 
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ
ราชการ  

 บุคลากรที่จะเกษียณอายรุาชการ   

110,600  110,600  110,600  331,800 กลุ่มอำนวยการ 

36 
การพัฒนารูปแบบนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สูศ่ตวรรษท่ี 21 

1. ครูผูส้อนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

3. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

122,400  122,400  122,400  367,200 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

37 
พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลในช้ันเรียน
และการบันทึกผลการเรียน ด้วยโปรแกรม 
SchoolMis 

ครูผูร้ับผดิชอบงานวัดและประเมนิผล โรงละ 1 คน 
จำนวน 253 คน 121,110 121,110 121,110 363,330 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

38 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบรหิารงานบุคคล 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ที่ได้รับจัดสรร
พนักงานราชการทั่วไป  และ ลูกจา้งช่ัวคราว 
ตำแหน่ง ครูผูส้อน 

50,000 50,000 50,000 150,000 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

39 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต 2 จำนวน 49 โรงเรียน 
จาก 49 ตำบล ใน 7 อำเภอที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2  

90,000  90,000  90,000  270,000 
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

ลำดับท่ี โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 รวม 

40 
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ห้องประชุม
รวมใจสามัคค ี

บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ห้องประชุมรวมใจสามัคค ี  50000 50000 100,000 กลุ่มDLICT 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

รองรับการบรหิารงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  100,000 100,000 200,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

    รวม 1,081,230  1,231,230  1,231,230  3,543,690   

    รวมทั้งสิ้น 3,000,000 3,150,000 3,490,000 9,640,000   
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ส่วนที่ 5  
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 เป็นเครื่องมือที่กำหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารแผนสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึง
กำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ในความเป็นมา และ
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กับนโยบายและแผนที่สำคัญอื่นๆ และสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. เน้นย้ำให้ผู้บริหารในสังกัดทุกระดับให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนพัฒาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
กำหนดนโยบาย แผน และการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในสังกัด 
 3. มีการบูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) สู่แผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และกำหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน 
 4. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มงานที่เกี ่ยวข้อง ตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ทั้งในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเป็นระบบ 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้ 
 1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
 2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว โดยมีการกำหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
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 3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการดำเนินการ          
ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
 4. การมีส ่วนร่วมของหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง ทั ้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
ภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน 
 5. การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการดำเนินงาน และให้ความสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

บทบาทของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประสบผลสำเร็จ หน่วยงานในสังกัด ควรดำเนินการ ดังนี้ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินการของเรียนเรียนที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
 สถานศึกษา ดำเนินการตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ประสานและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ
ที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้ครูโดยไม่จำเป็น 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565  
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565 
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การประชุมคณะกรรมการยกร่างการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  

วันศุกร์ ที่  19 พฤศจิกายน  2565  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

 

 



หน้า 82 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565      
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 9  ธันวาคม  2564  ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565  

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565 
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คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 
นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
นายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
นางนภสร  มีระหันนอก  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
คณะทำงาน 
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 
งบประมาณ 2565 
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ท่ี 302/2564 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ท่ี 314/2564 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
 
ออกแบบปก 
นางเพียงพธู ธิโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

จัดพิมพ์และเรียบเรียง 
นางเพียงพธู  ธิโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
 

 

 

 

 

 


