


  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 โรงเรียนหนองไผ่      หน้า ก 

 

การให้ความเห็นชอบ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองไผ่   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษาเพชรบูรณ์ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนหนองไผ่ ครั้งที่ 
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โรงเรียนหนองไผ่แล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติทุกโครงการสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่ได้ 
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ค าน า 
 

 การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับแผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ           
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และ
มาตรฐานการศึกษา ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ กลุม่บริหารงาน/กลุ่มสาระ/งานต่างๆ ในโรงเรียน
จะต้องช่วยกันระดมความคิด ระดมสรรพก าลัง ร่วมกันก าหนดพันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์และกิจกรรมที่
จะด าเนินการ  การวางแผนและการด าเนินการที่ดีจึงเป็นหัวใจส าคัญที่โรงเรียนต้องด าเนินการเพ่ือให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่ จึงจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ/งานต่างๆ  เป็นเอกสารที่รวบรวมโครงการและ
กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2564  โดยจ าแนกออกเป็น 7 กลยุทธ์  
  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดท าโครงการ และกิจกรรม  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและ
ให้ความช่วยเหลือจนเอกสารเล่มนี้ส าเร็จด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนหนองไผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามเป้าหมายและเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

         
                            โรงเรียนหนองไผ่ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ  

 
ข้อมูลสภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
1. ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียนหนองไผ่ 

โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดท าการสอนเมื่อปีการศึกษา 2507 
เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากในปีการศึกษา 2506 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 7 ของอ าเภอหนองไผ่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาต่อภายในอ าเภอ การเดินทางไปศึกษา
ต่อที่อ าเภอเมืองมีระยะทางไกลมาก การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครองนักเรียนจ านวนหนึ่งได้ท าหนังสือไป
ที่อ าเภอหนองไผ่ ขอให้อ าเภอท าเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2507 โดยมีเงือน
ไขว่าอ าเภอหนองไผ่จะต้องจัดหาที่ดินจ านวนไม่น้อยกว่า 35 ไร่ และจะต้องมีอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่ง
อ าเภอหนองไผ่ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขทั้ง 2 ประการได้ส าเร็จ ได้จัดสรรที่ดินส าหรับตั้งโรงเรียนเนื้อที่ 80 
ไร่ ซึ่งเป็นที่สงวนของกระทรวงมหาดไทย สงวนไว้ส าหรับตั้งสถานที่ราชการของอ าเภอหนองไผ่ 
 ส าหรับอาคารเรียน พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ รว่มกันจัดงานวันครู (15-17 มกราคม 2507) เพ่ือหารายได้
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และด าเนินการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษา (กรม
วิสามัญเดิม) แต่งตั้งให้นายชนินทร์  สุพลพิชิต  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ และบรรจุแต่งตั้ง นายธีรรัตน์  กิจจารักษ์  วุฒิ กศ.ษ. 
ด ารงต าแหน่งครูตรีโรงเรียนหนองไผ่ อีก 1 คนปีการศึกษา 2507 เปิดท าการเรียนการสอนชั้น ม.ศ.1 ครั้ง
แรกมีนักเรียน 19 คน ชาย 16 คน หญิง 3 คน นายธีรรัตน์  กิจจารักษ์ เป็นครูประจ าชั้น 
 โรงเรียนหนองไผ่ ได้ขยายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นล าดับ นาย
ชนินทร์  สุพลพิชิต  ครูใหญ่นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
ในปีการศึกษา 2525 และปีการศึกษา 2527 ตามล าดับ เมื่อโรงเรียนหนองไผ่มีอายุการก่อตั้งครบ 20 ปี 
คณะศิษย์เก่าและครู-อาจารย์ โรงเรียนหนองไผ่ ได้จัดหาทุนตั้งมูลนิธิ “อาจารย์ชนินทร์  สุพลพิชิต” เพ่ือน า
ดอกผลเป็นการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่สืบไป 

ปี พ.ศ.2526 สมเด็จพระอริยวงศาสคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระเมตตาธิคุณ โปรดรับโรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระ
อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 โดยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่เข้าเฝ้าเพ่ือถวายตัวและรับพระ
โอวาท ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ต่อมา โรงเรียนได้ด าเนินการสร้างหอพระ 
“พระพุทธปฏิมาวาสนัฏฐารสม์” พระพุทธรูปประจ าพระองค์ท่ีท าพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวโรกาสพระชนมายุ
ครบ 7 รอบ ซึ่งโรงเรียนหนองไผ่ได้ด าเนินการท าพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2529 
การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนธันวาคม 2529 และได้น าความขึ้นกราบทูล เพ่ือขอประทาน
พระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานให้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
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2530 ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) 
และเพ่ือเป็นสิริมงคล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 
2.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

ที่ตั้ง   
เลขที่  700  หมู่ที่  6  ต าบลหนองไผ่  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 

67140หมายเลขโทรศัพท์  0-5678-1622   หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623 
Homepage  :   http://www.nongphai.ac.th    
E-mail  :  nongphai.school@hotmail.com 

 
คติธรรม 

อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ   แปลว่า ก าลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย 
 
ค ำขวัญ 

เป็นคนดี มีวิชา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย 
 

สีประจ ำโรงเรียน  
ชมพู – ฟ้า สีชมพู หมายถึง ความรัก   สีฟ้าหมายถึง ความสดชื่นแจ่มใส ใฝ่ดี มีคุณธรรม  

สีชมพู – ฟ้า หมายถึง ผู้ที่มีความรักในเพื่อนมนุษย์ รักความก้าวหน้า รักความสามัคคี มีจิตใจบริสุทธิ์ ใฝ่ดี 
มีคุณธรรม 
 

สัญลักษณ์ 
 
 
 
 

เป็นวงกลม 3 ชั้น บรรจุตัวอักษรย่อ น.ผ. ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียนหนองไผ่ อยู่ภายใต้ฉัตร  
3 ชั้น หมายถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ทรงพระเมตตารับ
โรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระอุปถัมภ์ตอนล่างวงกลมมีข้อความว่า “โรงเรียนหนองไผ่” และ “ในพระสังฆรา
ชูปถัมภ์”  โค้งตามลักษณะวงกลม 
 

http://www.nongphai/
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 อัตลักษณ์ 
กองพันชมพูฟ้า 

 เอกลักษณ์ 
 ความมีวินัย 
 
3. ขนำดของสถำนศึกษำ -  แผนชั้นเรียน 

โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2564 เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีห้องเรียนจ านวน 51 ห้องเรียนนักเรียน 1,985 คน จัดแผนชั้นเรียน
10-10-10 และ 7-7-7 
 
4. ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น 
ตำรำงท่ี 1 แสดงข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น 

หมายเหตุข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 จากงานทะเบียนนักเรียน  และจ านวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใหม่ตามแผนการรับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน(คน) 

ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 400 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 181 213 394 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 238 390 

รวม - - 1,184 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 280 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 111 164 275 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 72 174 246 

รวม - - 801 
รวมทั้งสิ้น - - 1,985 
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5.  ข้อมูลบุคลำกร 
5.1 ผู้บริหำร 
นางสาวอารีรัตน์   ชูรวง           ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
                                       และกลุ่มงานบริหารทั่วไป                             
นางทาริกา        วงศ์แก้ว        รองผู้อ านวยการ กลุ่มงานอ านวยการ และ 
                                       กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                                                   
นางดวงตะวัน     นามา           รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ และ 
                                        กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
5.2 จ ำนวนบุคลำกร 
ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากร   

ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร - 3 3 
ครูผู้สอน 37 60 97 
นักการภารโรง - - - 
ยาม 2 - 2 
คนขับรถ - - - 
ครูจ้างสอน 1 2 3 
ครูจ้างสอน  (ต่างประเทศ) 3 1 4 
พนักงานราชการ 1 1 2 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 4 8 
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่) 1 3 4 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 

รวม 50 74 124 
หมายเหตุ     ข้อมูล ณ วันที่  10 มกราคม   พ.ศ. 2564   จากงานวางแผนอัตราก าลัง 
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5.3  บุคลำกรจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี 3 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บริหาร - - - 3 - - 3 
2 คณิตศาสตร์ 1 - 1 5 4 3 14 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1 8 1 6 16 
4 คอมพิวเตอร์ - - 1 1 4 2 8 
5 ภาษาไทย - - 2 2 1 5 10 
6 ภาษาอังกฤษ - - 1 3 1 9 14 
7 การงานอาชีพ - - 1 - 2 6 9 
8 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 3 4 3 4 14 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 - 1 1 5 
10 ศิลปะ - - 2 1 3 - 6 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - 1 - 1 
 รวม 1 - 15 27 21 36 100 

หมำยเหตุข้อมูล ณ วันที่  10 มกราคม   พ.ศ. 2564   จากงานวางแผนอัตราก าลัง 
5.4  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมวิทยฐำนะ 
ตำรำงท่ี 4 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวิทยฐานะ  

วิทยฐำนะ 
จ ำนวน   (คน) 

ร้อยละ 
ชำย หญิง  รวม 

ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ - 1 1   1.00 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ - 2 2 2.00 
รองผู้อ านวยการช านาญการ - - - - 
ครู ช านาญการพิเศษ 14 27 41 41.00 
ครู ช านาญการ 11 15 26 26.00 
ครู    11 13 24 24.00 
ครูผู้ช่วย 2 4 6 6.00 

รวม 38 62 100 100.00 
หมายเหตุข้อมูล ณ วันที่  10 มกราคม   พ.ศ. 2563   จากงานวางแผนอัตราก าลัง 
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6. ข้อมูลทรัพยำกร 
6.1 อำคำรเรียน 5หลัง 

6.1.1.  อาคารแบบ 216   สร้างปี พ.ศ. 2515 16 ห้องเรียน 
6.1.2.  อาคารแบบ 216ก  สร้างปี พ.ศ. 2520 16 ห้องเรียน 
6.1.3.  อาคารแบบ 316ล  สร้างปี พ.ศ. 2527 16 ห้องเรียน 
6.1.4.  อาคารแบบ 316ล (ปรับปรุง 29) สร้างปี พ.ศ. 253316 ห้องเรียน 
6.1.5.  อาคารแบบ 324ล/41 ทรงไทย สร้างปี  พ.ศ. 254924  ห้องเรียน 
6.1.6.  อาคารแบบ 318ล/ก  สร้างปี  พ.ศ. 2563   18  หอ้งเรียน 

6.2 อำคำรฝึกงำน  6 หน่วย 
6.2.1.   แบบ Hf 1 หน่วย สร้างปีพ.ศ. 2514    
6.2.2.   แบบ He 1 หน่วย สร้างปีพ.ศ. 2516 
6.2.3.   แบบ ฝ102  2 หน่วย  สร้างปี พ.ศ. 2519 
6.2.4.   แบบ ฝ102  2 หน่วย  สร้างปี พ.ศ. 2522 

6.3 หอประชุม  2 หลัง 
6.3.1.  แบบ 002  สร้างปี พ.ศ. 2513  
6.3.2.  แบบ 100/27 สร้างปี พ.ศ. 2531 

6.4 สนำมกีฬำ 
6.4.1.  สนามฟุตบอล 1 สนาม 
6.4.2.  สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม 
6.4.3.  สนามตะกร้อ 2 สนาม 
6.4.4.  สนามบาสเก็ตบอล  2  สนาม 
6.4.5.  สนามฟุตซอลสร้างปี พ.ศ. 2556  1  สนาม 
6.4.6.  ลู่วิ่งขนาดมาตรฐาน  400  เมตร  8  ลู่วิ่ง 
6.4.7.  อัฒจันทร์ชมการกีฬา– กรีฑา  1  อัฒจันทร์   

     6.5 อำคำรอเนกประสงค์ 1  หลัง 
       6.6 บ้ำนพักครู  15  หลัง 
 
7. ลักษณะชุมชน  

ชุมชนโดยรอบโรงเรียนหนองไผ่ เป็นชุมชนแบบชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  
ท าไร่ ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ การปกครองแบ่งออกเป็น 12 ต าบล 120 หมู่บ้าน  การเดินทางติดต่อระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนส่วนใหญ่สะดวกทุกฤดูกาล ด้านหน้าของโรงเรียนเป็นทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรี-หล่ม
สัก ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีโรงพยาบาล 1 แห่ง โรงเรียน 5 แห่งวัด 5 แห่ง และโรงสี 5 แห่ง 
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8. แผนที่โรงเรียนหนองไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่        หน้า 8 

 

9. ผลงำนดีเด่นที่โรงเรียนได้รับ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563  
ตำรำงท่ี 5 ผลงำนดีเด่นที่ได้รับรำงวัลในปีกำรศึกษำ 2563 
รำงวัลโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 
 
 

16 มี.ค. 2563 โรงเรียนหนองไผ่ได้เข้าร่วมโรงเรียน 
ดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ระดับมัธยมศึกษา 

กระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตร 

2 
 
 
 
 

16 พ.ค. 
2563 

โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET)  ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

เกียรติบัตร 

3 
 
 
 
 

16 พ.ค. 
2563 

โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

เกียรติบัตร 

4 
 
 
 
 
 

16 พ.ค. 
2563 

โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับรางวัลโรงเรียนที่
มีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562  ภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าระดับประเทศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

โล่รางวัล 

5 
 
 

22 ก.ย. 2563 โรงเรียนหนองไผ่ได้รับรางวัลระดับ
มาตรฐาน โครงการประกวดโรงเรียน
ปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 
2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
6 28 พ.ย. 2563 

 
 

โรงเรียนหนองไผ่ส่งผลงานเข้าประกวด 
โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8” 
ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพิชิตโควิด-
19” 
 

บริษัท ปตท.จ ากัด
(มหาชน) 
บริษัท อสมท.จ ากัด
(มหาชน) 
 

โล่ประกาศ
เกียรติคุณ 

7 30 ธ.ค. 2563 โรงเรียนหนองไผ่ผ่านการคัดเลือกผลงาน
ด้านนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม ของโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล สังกัด สพม. เขต 
40 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

8 25 ม.ค. 2564 โรงเรียนหนองไผ่ได้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพ่ือเข้ารับประกาศ
เกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”  เนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 จาก
กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เกียรติบัตร 

9 14 ก.พ. 
2564 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
มัธยมศึกษาการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม วัดชัยชนะ
สงคราม 

เกียรติบัตร 

10 4 มี.ค. 2564 
 
 

โรงเรียนหนองไผ่ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการ
ประกวดคลิปสั้น  
“ ผลงาน  social distancing for 
lover “โครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้า
ระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลน
ไทน์ ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ 

เกียรติบัตร 

11 4 มี.ค. 2564 
 
 

โรงเรียนหนองไผ่ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันการ
ประกวดคลิปสั้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
“ ผลงานรักวัยไสย ห่างไกลโควิด” 
โครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปี 2564 

เพชรบูรณ์ 

12 21 มี.ค. 2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
มัธยมศึกษาการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ 
ภาค 4 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม วัดชัยชนะ
สงคราม 

เกียรติบัตร 

 
รำงวัลครูผู้สอน ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 พ.ศ. 2563 นางกุมารี  ทับทิมหล้า เป็นสตรีดีเด่น

ระดับจังหวัด ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  ประจ าปี 2563 

กระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตร 

2 8 ก.ย. 2563 นางสกุลยา  พรมเท้า รับรางวัล
เหรียญเงิน การน าเสนอนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
ของครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 40 

เกียรติบัตร 

3 8 ก.ย. 2563 นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ รับรางวัล
เหรียญเงิน การน าเสนอนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 40 

เกียรติบัตร 

4 8 ก.ย. 2563 นายเฉลิมชัย  พันแนบ รับรางวัล
เหรียญเงินการน าเสนอวัตกรรมการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
จัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลและโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

มัธยมศึกษา  
เขต 40 

5 8 ก.ย. 2563 นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ รับรางวัล
เหรียญทองแดง การน าเสนอวัต
กรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 40 

เกียรติบัตร 

6 8 ก.ย. 2563 
 

นางนิตยา  ชาตินันท์ รับรางวัล
เหรียญเงิน การน าเสนอนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
ของครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 40 

เกียรติบัตร 

7 16 ม.ค. 2564 นางกุมารี  ทับทิมหล้า ได้รับรางวัลครู
ผู้ท าประโยชน์ด้านการศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามโครงการคัดเลือกครู 
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2564 

จังหวัดเพชรบูรณ์  เกียรติบัตร 

8 16 ม.ค. 2564 นางเพลินทิพย์ โล่สุวรรณ 
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เกียรติบัตร 

 
รำงวัลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 16 พ.ค. 2563 เด็กชายอชิตพล  ศรีบุรินทร์ เป็นผู้สอบ

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

เกียรติบัตร 
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คณิตศาสตร์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

มัธยมศึกษา  
เขต 40 

2 20 ก.ย. 2563 นางสาวศุภธิดา  วงศ์ปัญญา ได้รับ
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน  
ประจ าปี 2563 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

เกียรติบัตร 
ภาพถ่าย 

3 1 มี.ค. 2564 นางสาวศุภธิดา  วงศ์ปัญญา ได้รับ
รางวัล  
“สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี” เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 

ศูนย์ให้ค าปรึกษา
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

โล่รางวัล 
เกียรติบัตร 

 
รำงวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้ำรับกำรแข่งขันวิชำกำร  ปีกำรศึกษำ 2563 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 28 พ.ย. 63 

 
 

นางสาวสกุลยา  พรมเท้า ได้สนับสนุน
และเป็นที่ปรึกษา แก่นักเรียนที่เข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับมัยธมศึกษาตอนต้น 
ในการประกวดโครงการ พลังเล็ก
เปลี่ยนโลก ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด 
“นวัตกรรมพิชิตโควิด-19” 

บริษัท ปตท.จ ากัด
(มหาชน) 
บริษัท อสมท.จ ากัด
(มหาชน) 

เกียรติบัตร 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 30 ธ.ค. 63 

 
 

นายอนุรักษ์  เพชรไทย ผู้ควบคุทีม NP 
NATCHUN06 โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับ
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การแข่งขันการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

เกียรติบัตร 
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learning หรือ PBL) งาน Thailand 
green mect contest 2020 

  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 21 มี.ค. 2564 นายภัทรพล พิมพา ได้รับรางวัลครูผู้

ฝึกสอนดีเด่น “ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ 
ท านองสรภัญญะ” ประเภททีม
โรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 4 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม วัดชัยชนะ
สงคราม 

เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 24 ส.ค. 2563 นายชวุฒิ มากมิ่ง ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า

ร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
รูปแบบออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
รูปแบบออนไลน์ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มรภ.เพชรบูรณ์ 

ภาพถ่าย 

2 5 ก.ย. 2563 นางสาวดวงกมล ธูปหอม ผู้ฝึกสอน
นักเรียนเข้าร่วมร้อง เล่า เต้น เป็น
ภาษาจีน การประกวดแข่งขันขับร้อง
เพลงภาษาจีนในโครงการประกวด
ทักษะภาษาจีน PIM Young Chinese 
Voice Contest 2020 ร้อง เล่า เต้น 
เป็นภาษาจีน การประกวดแข่งขันโดย
ขับร้องเพลงภาษาจีนรูปแบบออนไลน์

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 
นนทบุรี 

ภาพถ่ายและ
เกยีรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายจากท่ัว
ประเทศ และเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้
รางวัลชมเชยที่ 8 การขับร้องประเภท
เดี่ยว  

3 5-6 มี.ค. 2564 นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา ผู้ฝึกสอน
นักเรียน 
เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ
สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศ
ไทย) หรือ ESU Thailand ได้จัดการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจ าปี 2564 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) ร่วมกับสมาคม
การพูดภาษาอังกฤษ 
(ประเทศไทย) 

- 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 28 ก.ย. - 9 ต.ค. 

2563 
 

กีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนภูมิภำค
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปี 2563 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปีชาย 
1. นายสุวรรณ  กันแพงศรี 
2. นายวิชัย  ศรีชัยโย 
3. นายณัฐพงษ์  พวงสันเทียะ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปีหญิง 
1. นายสุวรรณ  กันแพงศรี 
2. นายวิชัย  ศรีชัยโย 
3. นายณัฐพงษ์  พวงสันเทียะ 

การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ภาพถ่าย  
  



  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่      หน้า 15 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล รุ่น
อายุไม่เกิน 14 ปีชาย 
1. นายสุวรรณ  กันแพงศรี  

2 
12-13 ก.ย.2563 

 
 
 
 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ 32 ทีมสุดท้าย
ระดับประเทศ  
รายการการแข่งขันฟุตบอล ISUZU 
STREET SOCCER อายุไม่เกิน 14 ปี 
ระดับประเทศ  
ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ 
1. นายสุวรรณ  กันแพงศรี 

ISUZU ภาพถ่าย 
  

3 23-29 พ.ย. 2563 
 

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตกำรศึกษำ 
ที่ 6    
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  
กีฬาบาสเกตบอล 18ปีหญิง 3 3 
1. นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์  
2. นางสาวธารารัตน์  ธารารัตนผล 

กรมพลศึกษา ภาพถ่าย  
  

4 17-19ก.พ.2564 กำรแข่งขันกีฬำชิงชนะเลิศแห่ง

เพชรบูรณ์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันบาสเกตบอล

ชาย  

ประเภท5คน (12 คน)  

1. นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพถ่าย 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
การแข่งขันบาสเกตบอลชาย  

ประเภท 3 คน (5 คน) 

1. นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ 
 
รำงวัลนักเรียนเข้ำรับกำรแข่งขันวิชำกำร  ปีกำรศึกษำ 2563 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 28 พ.ย. 2563 

 
 

เด็กหญิงวรรณษา  สุขแดง ส่งผลงานเข้า
ประกวด โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก 
ปี 8” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพิชิตโค
วิด-19” 

บริษัท ปตท.จ ากัด
(มหาชน) 
บริษัท อสมท.จ ากัด
(มหาชน) 

ภาพถ่าย 
โล่ประกาศ
เกียรติคุณ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 30 ธ.ค. 63 

 
 

นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
แข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning หรือ PBL) 
งาน Thailand green mect contest 
2020 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยรัชนธิิอุดม 
2. นางสาวณัฐชา  ถุนพุฒดม 
3. นายบุญนิธิ  ค้าสุกร 
4. นายไชยานันต์  วันทิยา 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

เกียรติบัตร 

 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงประเทศ 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 24  ส.ค. 2563 นางสาวศุภธิดา วงศ์ปัญญา รับรางวัล

ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันร้องเพลง
ภาษาจีนรูปแบบออนไลน์ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มรภ.เพชรบูรณ์ 

ภาพถ่ายและ
เกียรติบัตร 

2 5 ก.ย. 2563 นางสาวศุภธิดา วงศ์ปัญญา เข้าร่วม
โครงการประกวดทักษะภาษาจีน PIM 
Young Chinese Voice Contest 
2020 ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน การ
ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน
รูปแบบออนไลน์ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม
สุดท้ายจากท่ัวประเทศ เข้ารอบชิง
ชนะเลิศ ได้รางวัลชมเชยที่ 8 การขับ
ร้องประเภทเดี่ยว  

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 
นนทบุรี 

ภาพถ่ายและ
เกียรติบัตร 

3 5-6 มี.ค. 2564 นางสาวอุษา  แก้วมณี 
เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ
สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศ
ไทย) หรือ ESU Thailand ได้จัดการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชน
ระดับชาติ ประจ าปี 2564 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) ร่วมกับสมาคม
การพูดภาษาอังกฤษ 
(ประเทศไทย) 

เกียรติบัตร 

4 ปีการศึกษา 
2563 

นายนรภัทร แจ่มจ ารูญ 
ผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการทดสอบ
ความรู้ General Aptitude Test 
(GAT) ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563  

บริษัทเสริมปัญญา ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร และ

ผลคะแนน 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
1 28 ก.ย. - 9 ต.ค. 

2563 
 

นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ได้รับรำงวัล 
จำกกำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนส่วน
ภูมิภำค 
(ระดับจังหวัด) 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย  
1. นายพรรษกร  วงศ์อุปี 
2. นายอนุเทพ  มาแพ 
3. นายนรภัทร  แจ่มจ ารูญ 
4. นายอภิสิทธิ์  นวลชม 
5. นายวัชรากร  สุภาคาร 
6. นายสุทธิพงษ์  พรมเดช 
7. นายเหมวัต  มั่นคง 
8. นายภพพิสิษฐ์  ศรีบุรินทร์ 
9. นายฐานัชฌ์  พรังเดช 
10. นายเจษฏาพร  อินทโชติ 
11. นายชินวัตร  ฉุยฉาย 
12. นายธราดล  สมพงษ์ 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง 
1. เด็กหญิงมัณฑนา  ชูพันธ์ 
2. เด็กหญิงบุษบาบรรณ  ใยเพชร 
3. นางสาวอริยา  นาคทรัพย์ 
4. เด็กหญิงพิยดา  เกาะม่วงหมู่ 
5. นางสาวณัฐพร  รัตนวรรณ์ 
6. นางสาวจันทรวิมล  จันทรข์ า 
7. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วประสงค์ 
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สติดี 
9. นางสาวเสาวลักษณ์   ภักดี 

การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 
ถ้วยรางวัล  
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
10 . นางสาวภัทราภรณ์  จันทร์อุต 
11. นางสาวกิ่งแก้ว  น้อยสาค า 
12. นางสาวรัตน์ฐาภัทร  ศรีแสงจันทร์ 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 
ปีชาย 
1. ด.ช.กิตติคุณ  วัชรสิมปกรณ์ 
2. ด.ช.เสฎฐวุฒ ิ ไม้สูง 
3. ด.ช.ศิวชั  กันแพงศรี 
4. ด.ช.ศิวกร  จันทวงศ ์
5. ด.ช.นนทวัฒน ์ มากเพ้ียม  
6. ด.ช.ศรัญญู  วงศ์อุปี 
7. ด.ช.พลพรรธน์  ทองเทพ 
8. ด.ช.ณัฐชนน  พิลาวงศ์ 
9. ด.ช.วิวัฒน์  ค าลือ 
10. ด.ช.ธีรดนย ์ ค าชู 
11. ด.ช.จิรพัฒน์  พรานระวัง 
12. ด.ช.ธนาธิป  เพชรอ่อน 
13. ด.ช.ภานุ วิระชิน       
14. ด.ช.ทรงเดช  ปลอดภัย 
15. ด.ช.ภัทรพล สงแจ้ง 
16. ด.ช.ศักดิ์สิทธิ  แป้นรอด 
17. ด.ช.ธนรัตน ์ เงินศิริ 
18. ด.ช.ปฏิพงศ์  วงค์มหา 
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 
18 ปีชาย 
1. นายธนบดี  เอกจ านง 
2. นายภูมิภัทร  สีพรหมมา 
3. นายพงศพัส  ต้นทอง 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
4. นายตนุสรณ์  อินทรภู่ 
5. นายอนวรรษ  ช่างท าร่อง 
6. นายธนาธรณ์  สวัสดี 
7. นายฐิติพงษ์  พันธุ์มณี 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันบาสเกตบอล 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง  
1. นางสาวสุภาวดี  ปรีกมล 
2. นางสาวชมัยพร  เมืองจันทร์ 
3. นางสาวณฐพร  คมแก้ว 
4. นางสาวภัทรศรี  ธนะสินธุ ์
5. นางสาววรสุดา  นวลชม 
6. นางสาวดวงฤดี  ประเสริฐไทย  
7. นางสาวสุวรรณา  อู่ประเสริฐ 
6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
บาสเกตบอล 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 
1. นายชวกร  สิงห์โสภา 
2. เด็กชายพัชรพล  กันธิยา  
3. นายพนธกร  หงส์อ่ิม  
4. นายพัสกร  อังคสิงห์ 
5. นายปกรณ์เกียรติ  ถนอมเวช 
6. นายพัสกร  สมากาล  
7. นายจักรภัทร  ดวงศรี  
8. นายภาวศุทธิ์  ปริญญาศรีเศวต 
9. นายนรภัทร  พรมเกตุ 
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย 
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
การแข่งขันกีฬาเปตอง 14ปีชาย  
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันกีฬาเปตอง 18 ปีชาย 

2 12-13 ก.ย.2563 
 

เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรอบชิง
ชนะเลิศ 
32 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ  
รายการการแข่งขันฟุตบอล ISUZU 
STREET SOCCER อายุไม่เกิน 14 ปี 
ระดับประเทศ  
ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
กรุงเทพฯ 
1. ด.ช.เสฎฐวุฒ ิ ไม้สูง 
2. ด.ช.ศิวชั  กันแพงศรี 
3. ด.ช.นนทวัฒน ์ มากเพ้ียม  
4. ด.ช.ณัฐชนน  พิลาวงศ์ 
5. ด.ช.ธนาธิป  เพชรอ่อน 

ISUZU ภาพถ่าย 
เกียรติบัตร 

3 23-29 พ.ย. 2563 
 

รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล 18ปี
หญิง 3 3 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับ 
เขตการศึกษาที่ 6    
1. นางสาวสุภาวดี   ปรีกมล 
2. นางสาวชมัยพร   เมืองจันทร์ 
3. นางสาวณฐพร    คมแก้ว 
4. นางสาวภัทรศรี     ธนะสินธุ์ 

กรมพลศึกษา ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

4 17-19 ก.พ.2564 กำรแข่งขันกีฬำชิงชนะเลิศแห่ง

เพชรบูรณ์ 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 

การแข่งขันบาสเกตบอลชาย ประเภท5

คน 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรำงวัล/ผลงำน หน่วยงำนผู้มอบ 
หมำยเหตุ/

เอกสำรอ้ำงอิง 
(12 คน)  

1. นายชวกร  สิงห์โสภา 
2. เด็กชายพัชรพล  กันธิยา  
3. นายพนธกร  หงส์อ่ิม  
4. นายพัสกร  อังคสิงห์ 
5. นายปกรณ์เกียรติ  ถนอมเวช 
6. นายพัสกร  สมากาล  
7. นายจักรภัทร  ดวงศรี  
8. นายภาวศุทธิ์  ปริญญาศรีเศวต 
9. นายนรภัทร  พรมเกตุ 

  2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
บาสเกตบอลชาย  
ประเภท 3 คน (5 คน) 
1. นายพัสกร  สมากาล  
2. นายจักรภัทร  ดวงศรี  
3. นายภาวศุทธิ์  ปริญญาศรีเศวต 
4. นายนรภัทร  พรมเกตุ 

 ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

 
โรงเรียนหนองไผ่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน

การศึกษา แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561-2580)  แผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 – 2565 และแผนระดับที่ 3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2564-2565 
และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2564-2567 และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564-2568 ดังนี้ 

 
แผนระดับท่ี 1 
(1)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580 
1.  ด้านความม่ันคง 
     2.  เป้าหมาย 

2.1  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2.2  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
2.3  กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมใน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
2.4  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมประเทศ 
2.5  การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.  ตัวช้ีวัด 
3.1  ความสุขของประชากรไทย 
3.2  ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
3.3  ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  

ภาคเอกชน  และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
3.4  บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 

         3.5  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
     4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
  4.1  การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชน มั่นคง
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ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองพร้อมที่จะและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
  4.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ตรง
ประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและ
การพัฒนาประเทศใน ทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4.3  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของ
ชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงท้ังระบบของประเทศ ให้มี
ความพร้อม ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และ
รับมือกับปัญหา ความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การป้องกันภัยคุกคาม ทุกมิติรูปแบบทุกและทุกระดับความรุนแรง 
  4.4  การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ  เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความม่ันคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับ
ปัญหาร่วมกัน 
  4.5  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง
เป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 
สามารถขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและ
รองพร้อมรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     2.  เป้าหมาย 
        2.1  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
        2.2  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
     3.  ตัวช้ีวัด 
        3.1  รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 
        3.2  ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
        3.3  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
        3.4  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1  การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้าเกษตรใน
เวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางช ที่สามารถพัฒนา
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ต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูง การเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริม และความหลากหลายของสินค้า
เกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างร ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป ยะและเกษตรอัจฉริเพื่อให้เกษตรกร มีรายได้สูงขึ้น 
 4.2  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้าง
โอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยี 
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศร สังคม
อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจาเป เปลี่ยนแปลง
พ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอ ที่ขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคล และความรู้ตามความต้องการ
ของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสน การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอย่างยั่งยืน 
 4.3  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญขอการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวท าธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยและ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุค
ใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมในการส่งเสริม
การตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและ
ผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึง พ้ืนที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืนเป็นๆในภูมิ แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการ
ท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 
 4.4  โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทในการ
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ใน การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้าง ทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นทาง เศรษฐกิจ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าอ านวย บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
 4.5  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ไม่ว่า
จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม เกษตรกร 
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ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ ในการ
แข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน3ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมใน
เชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า ที่เข้มแข็งท่ี
จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถค้าในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ผู้ประกอบการที่“ผลิตเก่ง ขายเก่ง”หรือ“ซื้อเป็น ขายเป็น”บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้า และการ
ลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 
 
3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     2.  เป้าหมาย 
        2.1  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี21 
        2.2  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
     3.  ตัวช้ีวัด 
        3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
        3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        3.3  การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
     4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.1  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒที่พึง
ประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง“ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคน
ไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น‘วิถ’ีการด าเนินชีวิต 
 4.2  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์ปฐมวัยวัยเด็ก รุ่นวัยวัยเรียน วัยผู้ใหญ่วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุเพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยความสามารถแลใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ารวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
        4.3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาท
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความ
ตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้าง
ระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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4.4  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกายการจัดการตนเองมนุษยสัมพันธ์รวมถึงผู้
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษ ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบน
ฐาน พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้
อย่างมั่นคง 
        4.5  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้น
การเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่
เหมาะสม 
        4.6  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
        4.7  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  โดยมุ่ง
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการ
ในการ พัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองดี 
รวมทั้งการ พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
 
4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     2.  เป้าหมาย 

2.1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ 
          2.2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลัง ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

2.3  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือ
สร้างสังคมคุณภาพ 
     3.  ตัวช้ีวัด 
 3.1  ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
        3.2  ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 

3.3  ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
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เทคโนโลยี 
        3.4  คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
     4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 4.2  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 4.3  การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 4.4  การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     2.  เป้าหมาย 

2.1  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไปได้ใช้ให้คนรุ่นต่ออย่าง 
ยั่งยืน มีสมดุล 

2.2  พ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทางการพัฒนา 
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
        2.3  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 
        2.4  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
     3.  ตัวช้ีวัด 
 3.1  พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.2  สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 

3.3  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        3.4  ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
     4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.1  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้
เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีด้วย
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยง
ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมท่ีมี
ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่ าลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่นการ
บริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
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 4.2  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการ
สร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทาง
ทะเล และชายฝั่งทั้งหมด ภายใต้อ านาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศท่ีพึงมีพึงได้ เพื่อความเป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบพัฒนาและเพ่ิม
สัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.3  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ าปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบ และความสามารถของ
ประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติผลกระทบที่เก่ียวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
        4.4  พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง ท่ี
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีข้อก าหนดรูปแบบ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา“เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ” โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมรวมถึง 
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบตาม
แผนผังภูมินิเวศในทุ อย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตร
อัจฉริยะ สงวนรักษาและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยาโบราณคดีแหล่ง
มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 
 4.5  พัฒนาความม่ันคงน ้ำพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการ
น้ าทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ าดูแลภัยพิบัติทุกภาคส่วน
จากน้ าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้ทดแทน 
และพลังงานทางเลือกที่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความม่ันคงการเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 
 4.6  ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตมีทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการรวม 
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพื่อและลด
ความขัดแย้ง พัฒนา และดาเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
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6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     2.  เป้าหมาย 
 2.1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2.2  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 2.3  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
        2.4  กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
     3.  ตัวช้ีวัด 
         3.1  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  

 3.2  ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
         3.3  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
         3.4  ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
     4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  4.1  ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแก่
ประชาชนสร้างประโยชน์สุข 
  4.2  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นท่ี 
โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนที่ เพื่อน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผล
ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
  4.3  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ  พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญและการ
กระจายอ านาจในระดับที่เหมาะสมเพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 
         4.4  ภาครัฐมีความทันสม ัยทันการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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  4.5  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคน
ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความ
ต้องการ ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบ
การพัฒนา ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมือ
อาชีพ มีจิตบริการท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
         4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้นรวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 
ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  4.7  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือ ในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
   4.8  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพมีความเป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างโอกาสในการ เข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับ
ประโยชน์สาธารณะ การอ านวย ความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี  
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แผนระดับท่ี 2 
(2)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)   
1.  ประเด็นหลัก (1) ด้านความม่ันคง  
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
       เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      (3.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา 
  (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้
อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอส าหรับสถาบัน
พระพุทธศาสนา ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้พระสงฆ์ขาดพระธรรม
วินัยได้ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนาพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้เรื่องงานพิธีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การปฏิรูปโครงสร้างและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (2) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการ อย่าง
เคร่งครัดและเป็นธรรม (3) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (4) การจัดท าข้อห้ามปฏิบัติต่างๆ ของ
งานศาสนาพิธีให้ชัดเจน (5) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนาพิธีของพระพุทธศาสนา (6) การสร้าง
แนวทาง การบริหารจัดการศาสนาสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (7) การสร้างแนวทาง
คุ้มครองพุทธศาสนาและองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย (8) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบ
การเผยแผ่หลักธรรม ค าสอนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (9) การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่าง
ถูกต้อง เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ และ (10) การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อ
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ  ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น  
      (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
         (3.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-
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ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (1) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศใช้การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการ
ข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตาม แนว
ชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (2) 
การสกัดก้ันการนeเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการสกัดก้ันตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน (3) การ
ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการท าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการ
ข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพ
ติดในแหล่งพักเก็บ ยาเสพติดภายในประเทศ (4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนว
ชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดน
และพ้ืนที่พิเศษที่มีปัญหา ยาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ตามแนว
พระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาปูองกันการใช้ยาในทางท่ีผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน 
(5)การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์
ความรู้ทีเ่หมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (6) 
การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง 
ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแลและ ให้การบ าบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน 
พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุม ทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วม ในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่า
เทียม 
  (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ การโจมตี
ทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความปั่นปุวนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ก าหนด
แนวความคิดมาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซ
เบอร์ในภาพรวม (2) จัดองค์กร โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
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ความมั่นคงทางไซเบอร์ (3) ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน (4) เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบการรายงาน  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (5) ยกระดับแนวความคิดในการปกปูองโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ (6) พัฒนาการปูองกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง (7) สร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (8) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (9) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ (3) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข รวมทั้งให้มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง โดยมีแนวคิดการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีค้ามนุษย์ (2) การบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ (3) การเพ่ิมขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
บริบทต่าง ๆ   (4) การปูองกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ (5) การบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (6) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (7) การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (8) การพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ (9) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลในทุกมิติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด  
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา 
ประเทศ 
 
2.  ประเด็นหลัก (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็น
ไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
           (3.1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็น
พลเมืองที่ดี 
     แนวทางการพัฒนา 
     (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการ
เรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับ  
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     (3) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดี อุปถัมภ์ คุ้มครอง
ศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวัน 
     (5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะ
และจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล และองค์กร โดยการยกย่อง
ผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไก การ
ด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน ์
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ ตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
 
3.  ประเด็นหลัก (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          (3.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
  (2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
  (3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับ
โลกการท างาน  
  (4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนัก
คิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 
  (5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุข
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กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
  เป้าหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
4.  ประเด็นหลัก (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
       (3.1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       แนวทางการพัฒนา 
  (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย  4 แนวทางย่อย ได้แก่           
(1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล 
และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับ
งานเพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลาย
มิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาท่ีเป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาด
ต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มี
การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่
ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มี
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ชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต 
และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้าน
วิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน 
มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
  (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) วาง
แผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการ การเรียนรู้” มี
หลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการ
เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอนใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ช านาญในด้านการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ  
และภาษาท่ี 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ 
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ  
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถ
สร้างสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมี
อัตราก าลังเพียงพอต่อ ความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  (3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  ประกอบด้วย 6 
แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุก
ระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการ
สอนการบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการ
โรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เกิดทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบ
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อาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัวเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพ่ิมการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
พ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยแยก การประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและ
การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและ
จัดการความรู้ การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่ง
รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือ
เสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
  (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (4) พัฒนา
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ(5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
  (5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่
ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพท่ีก าหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน
ส ารับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน 
และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวน
และปรับปรุงให้แม่นย ามากข้ึนเป็นระยะ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบใน
ระดับภูมิภาค (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และ
ส าหรับประชาชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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      (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          (3.2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมี
ส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
  (2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้าง
ความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
  เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม         
พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 
5.  ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          (3.1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคาม     
สุขภาวะ          
      แนวทางการพัฒนา 
           (1) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย อาทิ ผ่านการ
พัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง'
โดยสะดวก และน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
          (2) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตาย 
จากโรคท่ีป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้ด้วยตัวเอง 
น าไปสู่การพ่ึงตัวเอง และมีการกระจายอ านาจการวางแผนการตัดสินใจ เพ่ือให้ด าเนินการด้านสุขภาพ       
ต่าง ๆ  
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ตอบสนองต่อความจ าเป็นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุก
ระดับ  
           (3) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบ 
บูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
           (4) ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริม
สุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือ
ลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
          เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถปูองกันและลดโรคที่สามารถปูองกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตส านึก
การมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
      (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
        (3.2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

แนวทางการพัฒนา 
           (1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับ
สุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจรทางเท้าและทางจักรยานที่
เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการของชุมชน การจัดการพื้นที่สีเขียว
ของชุมชน 
          (2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน 
อาทิ ฉลากสินค้าชุมชนเพื่อสุขภาพ มาตรการลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการ 
           (3) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการ
อนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้าน
สุขภาพ เพื่อการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมายของแผนย่อย : จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น 
      (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
           (3.5) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรค อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      แนวทางการพัฒนา 
            (1) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและ เฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ 
            (3) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในประชากรทุกกลุ่มโดยพัฒนา
และสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบ
สาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับ
การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ เวชศาสตร์
ป้องกันทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้มและ
โอกาสเกิดปัญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุม และ
ป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
            เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 
 
6.  ประเด็นหลัก (14) ศักยภาพการกีฬา 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          (3.1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจนออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้ าใจนักกีฬา มีระเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และ 
ส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกาย การกีฬาขั้นพื้นฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความ
ถนัดหรือความสนใจในชุมชนท้องถิ่น 
  (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกาย 
การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพ่ิมเติม ให้มีความ
เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ชุมชน การพัฒนาในการ ร่วม
ลงทุน ร่วมให้ใช้พื้นท่ี หรือร่วมบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน 
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  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ิมข้ึน 
 
7.  ประเด็นหลัก (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
  เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การพัฒนาบริการประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  (3) ปรับวิธีการท างานจาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้
มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ
บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและ
สร้างบริการใหม่ท่ีเป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก ทันสถานการณ์ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
      (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
         (3.2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  แนวทางการพัฒนา 
  (3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน 
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ 
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาในทุกๆ มิติอย่างยั่งยืน 
  (5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตามประเมินผล
ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล ทั้งระบบ 
ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปรับแนวทาง การ
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ด าเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็น
ประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
      (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
         (3.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร ขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูล
ระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐ
สามารถใช้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  (2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน เชิงประจักษ์ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบ สห
สาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐ 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
  (3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับ
การจดัโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
องค์การระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ 
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ยังมีความเป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและ
ท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าใน
การท างาน 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ มีความ
คล่องตัว 
      (5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และเกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ การบริหาร
ก าลังคน ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในทุกข้ันตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้ หลัก
ระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การ
คัดเลือกการแต่งตั้ง เพื่อเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพใน
หลากหลายระดับ 
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 
  (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่าง
แท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึก
สาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน 
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐ ทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและ
พิจารณาค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า
ของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
  (3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ 
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ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด ในการท างาน
เพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการ
พัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอ
ภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 
8.  ประเด็นหลัก (21) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          (3.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ“ปลูก” 
และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการทุจริต 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยม
สุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถ
ท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มี
ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
  (2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คด
โกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
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สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน ให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
  (4) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา
เครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้าน การทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาคใน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ข้ันวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน 
และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 
  (5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือลดการใช้
ดุลพินิจ ของผู้มี อ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูล
ภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ
ส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม
สนับสนุน การตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและ
มั่นใจให้กับ ผู้ให้เบาะแส 
  เป้าหมายของแผนย่อย : 
  (1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  (2) คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง 
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9.  ประเด็นหลัก (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
      (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          (3.2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก 
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมี
ทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุข
ภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร และ
กระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
      (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          (3.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  (3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่างๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย 
การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ  
เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
      (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          (3.4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  (2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม การวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
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เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา 
ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง 
มรดกวัฒนธรรม 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน 
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
 
(3)  แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2564 
1.  ด้านสาธารณสุข 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรค อุบัติใหม่ เพื่อความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ  
  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายนอกจาก
จะมี ผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนอย่างกว้างขวางแล้ว ยังเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญต่อความมั่นคง
แห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมจิตวิทยา ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง และเป็นภัยคุกคามต่อโอกาสในการเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างรุนแรง 
  2.1.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
                  1) เป้าหมาย ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน 
สาธารณสุข ที่ครบวงจรและบูรณาการ เพ่ือยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (National Health 
Security) สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ อย่างรวดเร็ว 
เป็นระบบ มีความ เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน 
                   2) ตัวชี้วัด  
                       1) ร้อยละของจังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับกลไกและระบบที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอยู่ และสามารถตัดสินใจและสั่งการได้
อย่างม ีเอกภาพ(ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 คือ 27 จังหวัด และค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 คือ 
60 จังหวัด)  
                       2) มีแผนบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการภาวะ 
ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความม่ันคงด้านสุขภาพผ่านความเห็นชอบจาก ครม.  
                       3) ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical information 
ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
                       4) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 
21 วัน  
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                       5) อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.4 ในปี 
2564 และ 2565  
                       6) แผนปรับปรุงโครงสร้างการท้างานความม่ันคงด้านสุขภาพและการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 
          กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 
  การก าหนดกิจกรรมปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อที่การป้องกันและ
รักษา เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและป้องกัน โรคกับการรักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน มีการพัฒนา
นโยบายและมาตรการ รวมถึงระบบ การเงินการคลังและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
การป้องกันและลดโรคและผลแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อ ในช่วงสองปีนี้ จะเน้นโรคไม่ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่มีความ ชุกสูงก่อน โดยก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดส าหรับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และมุ่งเน้นกลุ่มประชากรวัย ท างาน อีกท้ังจะสนับสนุน
การขับเคลื่อนมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ได้ผลรวมทั้งการใช้นโยบายด้าน ภาษีเพ่ือลด
ปริมาณการบริโภคอาหารและสารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะน้ าตาล โซเดียม และติดตาม
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในวงกว้างและท าให้เกิดการเจ็บป่วย ได้แก่ สารเคมี 
อันตรายที่ใช้การเกษตร  
  2.2.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
                  1) เป้าหมาย ผู้ป่วยและคนวัยท้างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความ
ดัน โลหิตสูง ได้รับบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน ด้วยการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรค
เข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
                  2) ตัวช้ีวัด  
                      2.1) นโยบายในที่ท างาน (workplace policy) และมาตรการ ในการบูรณาการการสร้าง 
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจและเข้าสู่การรักษา ที่บูรณาการเข้าในระบบ
บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และ สวัสดิการ รวมถึงการมีผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ใน
สถานที่ท างานภาครัฐ และเอกชน  
                       2.2) ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศมีชุดสิทธิประโยชน์ที่เน้นรูปแบบ
บริการ เชิงนวัตกรรมซึ่งรวมถึงมาตรการในการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค เข้ากับการรักษาโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการ ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนบริการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพ การเพ่ิมงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) และการบริหาร
จัดการงบให้ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ซ้ าซ้อน และการเสริมสร้างศักยภาพในด้านนี้ของสถานพยาบาล 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
                        2.3) ระบบข้อมูลสุขภาพที่มีบูรณาการและมีมาตรฐาน ที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้
และ แนวทางการปฏิบัติตนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยและผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลสุขภาพ ส่วนบุคคล (personal health record) ผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล
และอุปกรณ์ดิจิทัลส่วน บุคคล เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน
โรครวมทั้งการเข้าถึงบริการ รักษาพยาบาล 
                        2.4) ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะ
น้ าตาล โซเดียมและสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร รวมทั้งปัจจัย/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการ
เป็นองค์กรสร้างเสริม สุขภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
2.  ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การก ากับดูแลสื่อออนไลน์  
  ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบออนไลน์เพ่ิมข้ึน รวมทั้ง 
ประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) ผู้น าเสนอ (Sender) และผู้บริโภคสื่อ (Receiver) สื่อไปพร้อม
กันได้ โดยใช้แพลตฟอร์มผู้ให้บริการจากต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ Facebook Youtube Line และ 
Twitter ซึ่งข้อมูลและเนื้อหาสาระที่เผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มดังกล่าว ไม่มีผู้ก ากับดูแลและบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน อาจท าให้มีการเผยแพร่ข้อมูล หรือการแสดงความคิดเห็น (Bully) ที่ไม่เหมาะสม ในอีกทางหนึ่ง
อาจท าให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนถูกเผยแพร่จากการใช้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของต่างประเทศ 
ดังนั้น        จึงควร มีการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานหลักในการร่วมมือก ากับดูแลสื่อออนไลน์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวโน้ม ปริมาณการใช้งานสื่อออนไลน์ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นศูนย์
ประสานงานในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง โดยมุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้ บริการสื่อออนไลน์ และพัฒนากลไกการก ากับดูแลกันเองในกลุ่ม
สื่อสารมวลชนบนพื้นฐานของจริยธรรมที่ดี และมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ กติกาที่เก่ียวข้อง  
               2.2.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
                       1) มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อก ากับดูแลผู้ประกอบการสื่อ
ออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติ หรือกรณี เกิดโรคระบาดรุนแรง  
                       2) ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อได้รับการดูแลและ
คุ้มครอง ตามสิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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3.  ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
  2.4.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป  
            1) เป้าหมาย  
                       1.1) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่
รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
                       1.2) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ ให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย  
                       1.3) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้า ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน การตรวจสอบการ
ร่ ารวยผิดปกต ิ
                       1.4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ มิชอบ
และร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และ อาญา
ต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
                    2) ตัวชี้วัด  
                         2.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ภายใน
ต้นปี ๒๕๖๔ 
                        2.2) มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ ส่วนรวม
ประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ภายในปี 2564 และยกระดับเป็น กฎหมายว่า
ด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี 2565  
                         2.3) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจรัฐ ต่อ
ประชาชนต้องด าเนินการภายในปี 2564 และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี 2565  
                        2.4) หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้ 
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลัก
ความ รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี 2564 
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5.  ด้านการศึกษา 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อ
ตอบสนองการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  โดยจุดเน้นของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แต่ละระดับ ดังนี้ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ผู้เรียนสร้างความรู้ 
ระดับความคิดรวบยอด และระดับหลักการใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นทักษะพื้นฐาน 
ทางการเรียนรู้และการด ารงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร บนพื้นฐานของ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีและส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านความรู้ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละ 
บุคคลตามความถนัด ความสนใจ ทั้งด้านวิชาการและพ้ืนฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตจากการ 
เรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ได้มีนิสัยปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอสร้างและผลิตผลงานใหม่ๆ 
เพ่ือ ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และเชื่อมโยงทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจชุมชน 
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง ผ่านการเรียนรู้แบบ 
ใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมน้าไปใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตจริง เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม ต่อยอดพ้ืนฐาน 
ทางการเรียนรู้และการด ารงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าระดับสูง เน้นทักษะความเป็นผู้น้า 
รวมทั้งส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้และ 
ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความรู้จากปฏิบัติการเชิงวิจัยทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็น
นวัตกรรม ทั้งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์และโครงการ ความร่วมมือปฏิบัติการวิจัยในระดับชุมชนเชื่อมโยงกับพหุ
วัฒนธรรม และ บริบทของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
  2.2.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
   1) เป้าหมาย  
       (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตใน โลก
ยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต 
สาธารณะ 
       (2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการ 
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการ 
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู (3) 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน วิชาการ และการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะ ผู้น้าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการ
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ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการร่วมมือกับบุคคล 
หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับ ผู้เรียน 
          2) ตัวช้ีวัด  
                      (1) มีหลักสูตรการศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของ ผู้เรียน
รายบุคคล  
                      (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ  
                       (3) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ และเจต
คติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา  
                      (4) ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็น 
รายบุคคล (personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา ลดสัดส่วนของการน้าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติมาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครู
และผู้บริหาร สถาบันการศึกษา                      
                      (5) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(personalized learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 
      กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
   การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่สุดในการพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และหัวใจส าคัญท่ีสุดของกระบวนการจัดการศึกษาก็คือ “ครู” ที่เป็นผู้ที่มี 
บทบาทหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคติ มีทักษะในการใช้ชีวิต 
สามารถเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้และด ารงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. ได้บัญญัติให้มีกลไกและระบบการผลิต คัด
กรอง และ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) (2562) ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการ แก้ไขปัญหาในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยปฏิรูป กระบวนการการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบ การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวาง
แผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาทครู และอาจารย์ยุคใหม่ให้เป็นผู้อ้านวยการเรียนรู้ ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูตั้งแต่ การดึงดูด คัดสรรผู้ที่มี ความสามารถสูงและมีคุณลักษณะความเป็นครูเข้ามาเป็นครู 
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ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพและ สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท 
  ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 
ของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้ 
สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทาง 
วิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 
อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพครูที่ส าคัญท่ีสุด ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการอบรม
ให้ มีสมรรถนะในการพัฒนาวิชาชีพด้วยระบบ PLC&CPD (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) 
  2.3.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
         1) เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
มาตรฐาน            
                    1.1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
     (1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และลด
ความเหลื่อมล้ า  
                       (2) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่  
                       (3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และ ครูพ่ีเลี้ยงใน
โรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือน้าไปสู่การประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
และสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยง ตามความ
ต้องการจ าเป็น  
                     1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญ
ศึกษา และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพ  
                        (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสาย อาชีวศึกษา ที่
เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชพี มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 
เพ่ือน้าไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา สมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ้าเป็น  



 

  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่    หน้า 55 

 

                        (5) มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง ต่อเนื่อง อาทิ 
PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) 
และให้ความความส าคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา  
                        (6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมิน 
สมรรถนะไปเป็นส่วนส าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 
6.  ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและ การ
ออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา นักกีฬาอาชีพ 
  การปฏิรูปด้านกีฬาและการออกก าลังกาย เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา การออก
ก าลังกาย และการพัฒนานักกีฬา ที่จะน าไปสู่สุขภาพที่ดีของคนในชาติ และการพัฒนาต่อยอดไปสู่ นักกีฬา
อาชีพนั้น จ าเป็นต้องผลักดันการด าเนินงานใน 3 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการออก ก าลังกายเพื่อ
มวลชน เพ่ือให้ประชาชนทุกคนและทุกพ้ืนที่เห็นความส าคัญและมีการออกก าลังกายและ เล่นกีฬาอย่าง
สม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาในการส่งเสริมการออกก าลังกาย ทุกพ้ืนที่
ที่ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ รวมถึงพัฒนามาตรการจูงใจในการออกก าลังกาย (2) การปฏิรูปการ ท างาน
ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม (3) การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา ซึ่งต้องมีการ
ปฏิรูปตั้งแต่ระบบการสรรหา สร้าง คัดเลือก และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพให้สู่เส้นทางกีฬาอาชีพ และ  (4) การ
พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของการกีฬา ซึ่งต้องมีการพัฒนา องค์ความรู้เพื่อ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการพัฒนา ทั้งนักกีฬา บุคลากรกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหาร
จัดการกีฬาของชาติให้ได้มาตรฐานระดับสากล  
              2.3.1 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป  
                     1) เป้าหมาย คือ ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมี 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ  
                     2) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
                         (1) อัตราประชากรที่มีการออกก าลังกายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
                         (2) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) เพ่ิมข้ึน  
                         (3) นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตรา การได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬา
ระดับชาติเพิ่มข้ึน (ตัวแทนทีมชาติไทย) (โดยในปี 2565 มีเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีฐาน และใน          
ปี 2565 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน) 
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(4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  พ.ศ. 2560–2564   
ส่วนที่  3  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
     1.  วัตถุประสงค์ 
     1.1  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิต 
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     1.2  เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้ 
     1.3  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
     1.4  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
     1.5  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
     1.6  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
     1.7  เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
     2.  เป้าหมายรวม 
     เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 
     2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
     2.2  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 
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     2.3  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ 

 
ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
 1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
 1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
 1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
     2.  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะทางการเงิน
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
 ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
 ตัวชี้วัด 5 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มข้ึน 
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 2.4 ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานท าและรายได้ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 
 ตัวชี้วัด 7 การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ60 – 69 ปี) เพิ่มข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
 ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 
 ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี 
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15 – 79 ปีมีภาวะน้ าหนักเกินลดลง 
 ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน 
 ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 4.4 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
ตัวชี้วัด 4.5 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง 
ตัวชี้วัด 4.6 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ตัวชี้วัด 4.7 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20 

เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
 ตัวชี้วัด5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 
     3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ 

3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 1.2 สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ 
 1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 
     2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

ตัวชี้วัด1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ40ของพ้ืนที่ประเทศแบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อย
ละ25และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ15พ้ืนที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่เป็น 1.58ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัด1.2 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 
 เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้ง น้ าผิวดินและน้ าใต้
ดิน ให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.1 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
 ตัวชี้วัด 2.2 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ25ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล
ระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 ตัวชี้วัด 2.3 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 2.5 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
 ตัวชี้วัด 2.6 พื้นที่ชลประทานเพ่ิมข้ึนปีละ350,000ไร 
 เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 
 ตัวชี้วัด3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน้ าไปใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการการจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ30 และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
 ตัวชี้วัด3.2 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด3.3 คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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 เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ตัวชี้วัด4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ7ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี2563 
 ตัวชี้วัด4.2 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 
 ตัวชี้วัด4.3แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่
จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ 
 ตัวชี้วัด4.4การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้าง
ศักยภาพ 
 เป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสีย
ในชวิีตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
 ตัวชี้วัด5.1ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 ตัวชี้วัด5.2สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
 ตัวชี้วัด5.3จ จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 
3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
 3.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
 3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
     1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายในรวมทั้งปูองกันปัญหาภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
 1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
     2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 ตัวชี้วัด1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัด1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที่2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
 ตัวชี้วัด2.1 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute 
for Economics and Peace: IEP) 
 ตัวชี้วัด2.2 จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก) 
 ตัวชี้วัด2.3 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที่3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด3.1 มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง 
 ตัวชี้วัด3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่3จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด3.3 จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปอ้งกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 ตัวชี้วัด4.1 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้น (ดัชนีสันติภาพโลก) 
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 ตัวชี้วัด4.2 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
 ตัวชี้วัด4.3 จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
 ตัวชี้วัด4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 เป้าหมายที่5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ 
 ตัวชี้วัด5.1 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
 ตัวชี้วัด5.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่20ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของ 
โลกของ WEF) 
 ตัวชี้วัด 5.3 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่10ของโลก (ดัชนี 
ความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU) 
 เป้าหมายที่6 แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
     3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 3.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 
 3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลใน
สังคมไทย 
     1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
 1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
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 1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
     2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติอยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 
 ตัวชี้วัด 1.2 อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 
 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง 

เป้าหมายที่2เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัด 2.1 สัดสว่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่
ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
 เป้าหมายที่3เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ50เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 
 เป้าหมายที่4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 ตัวชี้วัด จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง 
     3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัยคล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
     1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก



 

  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่    หน้า 64 

 

ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
 1.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
 1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความม่ันคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 1.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 
 1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อลดการน้ าเข้าจาก
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
     2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมมีเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด1.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 
7.70 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564 
 ตัวชี้วัด1.2 สัดส่วนต้นทุนโลจสิติกส์ลดลงจากร้อยละ14เป็นร้อยละ12ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2564 
 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง 
 ตัวชี้วัด2.1 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมด
ภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ1.4 เป็นร้อยละ4และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ12 เป็นร้อยละ15 ในปี2564 
 ตัวชี้วัด2.2 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากร้อยละ5 เป็นร้อยละ15ในปี2564 
 ตัวชี้วัด2.3 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหา
นครและท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ิมข้ึนเป็น120 และ55 ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี2564 
 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 ตัวชี้วัด 3.1 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.2 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อย
ละ100 ในปี2564 
 ตัวชี้วัด 3.3 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 5 ต่อปี 
 เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
 ตัวชี้วัด 4.1 สัดสว่นการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ
12.94 เป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564 
 ตัวชี้วัด 4.2 สัดสว่นการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47ใน 
 เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ตัวชี้วัด 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness 
Index: NRI) ดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด 5.2 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ30เป็นมากกว่า
ร้อยละ 85 ในปี2564 
 เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  
 ตัวชี้วัด 6.1 จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ 100 ภายในปี 2561 
และจ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 
2564 
 ตัวชี้วัด 6.2 จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ 100 ในปี 2564 
 ตัวชี้วัด 6.3 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 และ
ในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2564 
     3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
 3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 3.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
     1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า 
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
 1.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 1.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
     2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.1 สัดสว่นค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
 ตัวชี้วัด1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30 
 ตัวชี้วัด 1.3 สัดสว่นการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ: งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20 
 ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000คน 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ตัวชี้วัด 2.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี
จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 
 ตัวชี้วัด 2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาค
การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด 
 ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
  ตัวชี้วัด 2.4 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1เท่าตัว 
     3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
     1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
 1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
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 1.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 1.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
     2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
 ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มข้ึน 
 เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด 3.1 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 3.2 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 
 เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 ตัวชี้วัด 4.1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 ตัวชี้วัด 4.2 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมข้ึน 
     3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
 3.2 การพัฒนาเมือง 
 3.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
     1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
 1.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการ
ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
 1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
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     2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 1.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่
ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่ง 
 ตัวชี้วัด 1.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัด 2.1 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 
 ตัวชี้วัด 2.2 มูลค่าสินค้าข้ันกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
 ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด 2.4 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุ
ภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
 ตัวชี้วัด 3.1 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัด 3.2 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด 3.4 กฎหมายและระเบียบต่างๆได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการ
ลงทุน และบริการ 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
 ตัวชี้วัด 4.1 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด 4.2 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด 4.3 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
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 3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่อ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 
 3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
 3.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 3.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
 3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
 3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 
(5)  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 
      นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
        รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.1 เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัตถุประสงค์3.4.2 เพื่อเสริมสร้าง จิตส านึกของคนในชาติให้มีความ
จงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
      นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
        รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และ
ความสมานฉันท์ในชาติ เพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ  
      นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ                 
         รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
     นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน  
         รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  
     นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  
         รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
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     นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
         รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  
     นโยบายที่ 11 : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.6 เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และ
อาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความ
เสี่ยงจากผลกระทบของกระแส โลกาภิวัตน์  
     นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร  
          รองรับวัตถุประสงค์3.4.6 เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ
อาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุล กับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความ
เสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
     แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
     การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนด เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
       1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วม 
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง  
       2) ตัวชี้วัด  
           (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
           (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาค
ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง  
       3) กลยุทธ์  
           (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา อย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด 
ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความม่ันคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
          (2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
          (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและ มีขีดความสามารถ
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนมี
ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
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          (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร และผู้ที่
ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสานและ
บูรณาการ การวางแผนและการปฏิบัติงานที่เก้ือกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
          (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมท่ีดีงาม 
ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอก ระบบ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
           (6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน 
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความม่ันคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง เพ่ือ
ส่งเสริม การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม 
และการกระจาย รายได้ที่ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไป
พร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน 
 
       การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยก าหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้  
        1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
        2) ตัวชี้วัด 
             (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
             (2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        3) กลยุทธ์ 
             (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ ถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์  
             (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง 
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึง
หลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             (3) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ที่
ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้ง
เผยแพร่ ผลการด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ท้ังในและต่างประเทศ 
             (4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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      การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และ
ความสมานฉันท์ในชาติโดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้  
        1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ แนวทาง
สันติวิธ ี
         2) ตัวชี้วัด  
            (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
            (2) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ  
            (3) ระดับความส าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
        3) กลยุทธ์  
          (1) ก าหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี โดย
เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและมีหลักประกันความปลอดภัยต่อการแสดงความ
คิดเห็น รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติรัฐและ
หลักการพื้นฐาน ของประชาธิปไตยการเคารพความเห็นต่าง สิทธิและเสรีภาพ  
          (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การด าเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมก าหนด แนว
ทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
          (3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการท างานด้าน
ยุติธรรมให้มี ความโปร่งใสและรวดเร็ว  
          (4) มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ส่งเสริมการสร้างงาน การ
กระจายรายได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือให้รายได้ต่อหัวของประชาชนมากขึ้น รวมถึงปฏิรูป
กลไก การบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง     และการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสร้างความเป็นธรรม น าไปสู่การกระจายอ านาจและจัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตลอดจน การเยียวยาอย่างเหมาะสมและเสมอภาค  
         (5) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก 
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการ
ด าเนินการทีส่่งเสริม ค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค รวมทั้งการยอมรับ ความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีท่ี
แตกต่างกัน 
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         (6) มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความเข้มแข็ง 
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนและ ชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและ ชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการ
ความขัดแย้ง 
 
      การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้  
          1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัย 
จากยาเสพติด  
           2) ตัวช้ีวัด  
               (1) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
               (2) ระดับความส าเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา
เสพติด 
          3) กลยุทธ์ 
              (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
การสกัดก้ันสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการด าเนินงาน 
ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก  
              (2) สกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
              (3) บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและ ให้ความ
ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม  
              (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ ยาเสพ
ติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี โดยใช้กลไกประชารัฐ  
      (5) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
      การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคง ของ
ชาติจากภัยการทุจริต โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
             1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง 
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  
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             2) ตัวช้ีวัด  
                 (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
                 (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  
             3) กลยุทธ์  
                 (1) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
                 (2) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  
                 (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ  
                 (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ การ
ทุจริต 
        การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
             1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟ้ืนฟูท่ีเข้มแข็ง 
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
การตกเป็นเป้าโจมตี หรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 
             2) ตัวช้ีวัด 

      (1) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติ
และการก่อการร้าย 

       (2) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยอาชญากรรมข้ามชาติและ 
การก่อการร้าย 
              3) กลยุทธ์ 

       (1) พัฒนากลไกภายในในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การก่อการ
ร้ายการฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 

       (2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการป้องกัน 
ภัยคุกคาม และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี 

        (3) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาการ
ผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศ 

       (4) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาติ และจัดท าระบบ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

       (5) ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความส าคัญกับ 
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การลดปัจจัยและเงื่อนไขท่ีเกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ที่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พ้ืนที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพ้ืนที่พักพิง พ้ืนที่แสวงหาปัจจัย
เพ่ือสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพื้นที่ก่อความรุนแรงหรือกระทาการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 

      (6) เสริมสร้างจิตสานึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
ให้เห็นความส าคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการ
ร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ 

      (7) ควบคุมและป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง (Radicalization) 
 

      การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์  รองรับนโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
          1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ 
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
          2) ตัวชี้วัด 

   (1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องกับ
หลักสากล 

   (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
          3) กลยุทธ์ 

   (1) พัฒนาขีดความสามารถ ทั้งองค์กรภาครัฐ ฝ่ายทหาร พลเรือน และต ารวจ และภาคส่วนต่าง 
ๆ ภายในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 

   (2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

   (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของภัยคุกคาม 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

   (4) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และกาจัดความเสี่ยงที่อาจนาไปสู่สงครามไซเบอร์ 
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

   (5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีสาหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 

   (6) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความช านาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
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      การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน รองรับนโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงาน 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
             1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความม่ันคงทางพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสม 
สามารถรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน 
             2) ตัวช้ีวัด 

      (1) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการพลังงาน เพ่ือให้มีพลังงานในปริมาณที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

      (2) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานของประเทศ 
             3) กลยุทธ์ 

      (1) ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศตามศักยภาพ 
      (2) ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน รวมถึงให้ประชาชนสามารถ 

เข้าถึงพลังงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
      (3) สนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านพลังงาน 
      (4) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพ่ือนาพลังงานทดแทน 

ไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตพลังงาน 
      (5) รณรงค์ผ่านการสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในด้านการผลิตการใช้

พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชน 
 

      การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ า รองรับนโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหาร โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ ามี
คุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน 

         2) ตัวชี้วัด 
   (1) มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ากรณีฉุกเฉิน 
    (2) ระบบป้องกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่เกิดจากภัยทางน้า อันได้แก่ 

น้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้า มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
    (3) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

         3) กลยุทธ์ 
    (1) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารและน้าอย่างยั่งยืน ด้วยการมีกลไก กฎหมาย 
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และแผนบริหารจัดการด้านอาหารและน้าเพ่ือความมั่นคงอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมการมีคลังอาหารและ
น้าส ารองกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและน้าของประชาชนตามความต้องการขั้น
พ้ืนฐานในการดารงชีวิต 

    (2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม 
ที่เกิดจากภัยทางน้า อันได้แก่ น้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้า โดยบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน 

    (3) ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร 
ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิต การตลาด มาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุน 
รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้าน
อาหาร 

    (4) ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหาร 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาหรือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการและเพ่ิม
ผลิตภาพรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้อง 

    (5) จัดที่ดินรองรับความมั่นคงทางอาหาร และคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางอาหาร สามารถแก้ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์ รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดิน
ของเกษตรกรอย่างเป็นธรรม 
 
      การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายที่ 11 : รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น 
รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
          2) ตัวช้ีวัด 

    (1) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 

    (2) ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกัน 
หรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย 
           3) กลยุทธ์ 

    (1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยก าหนดพื้นท่ีการสงวน 
อนุรักษ์ และพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม 

    (2) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม 
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บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
    (3) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และ 

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึง
พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

    (4) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนาเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมี
อันตรายและกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาท้ิงในอาณาเขตของประเทศ
ไทย ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 

    (5) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การนาเข้า การส่งออก การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ โดยให้มีการรักษาและคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าเพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

    (6) ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนและโลก เพ่ือเป็นภาคี 
ด้านการรักษา การเฝ้าระวัง และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาผลกระทบด้าน
ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
ส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า การ
ก่อสร้างเขื่อนในแนวแม่น้าสายหลักท่ีไหลผ่านระหว่างประเทศ และขยะทะเล เป็นต้น 
 
แผนระดับท่ี 3 
(6) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2565 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ 
         1.  ด้านความปลอดภัย 
             พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
         2.  ด้านโอกาส 
              2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
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              2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
             2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
             2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต  มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          3. ด้านคุณภาพ 
             3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
             3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือมีงานท า      
             3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
             3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
        4. ด้านประสิทธิภาพ 
            4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับคลื่อ
นบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
           4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ที่สามารถด ารงได้อย่างมีคุณภาพ ( Stand Alone ) 
           4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
           4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
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           4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป 
 
(7)  นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พ.ศ.2564-2567   
นโยบายที่ 1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  จุดเนนที่ 1  สงเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงาน 
บริหารทั่วไป สรูะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สงเสริมการพัฒนางานวิชาการ สูระบบประกันคุณภาพ  
                              ภายในสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สงเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สูระบบประกัน 
                               คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง  
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 สงเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สูระบบประกัน  
                               คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง  
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สงเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สูระบบประกัน  
                               คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง 

  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งาน

บริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สูระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ เขมแข็ง  
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณงาน

บริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สูระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ เขมแข็งระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 
 จุดเนนที่ 2  สงเสริมใหโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ความตองการของผเูรียน ชุมชน สังคม  

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร สถานศึกษา ที่ทัน        
ตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม  
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 100 ของโรงเรียนไดด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร หลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม ตัวชี้วัดที่ 4       
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รอยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม ระดับ คุณภาพดีขึ้นไป 

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร หลักสูตรสถานศึกษา
ที่ทัน   ตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม ระดับ คุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเนนที่ 3  สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการ บริหารงาน”  

ประเด็นการพิจารณา การสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร และ
การจัดการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละ 100 ของโรงเรียน มีการสงเสริมการสรางหรือประยุกตใช นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละ 80 ของโรงเรียน มีการสงเสริม
การสรางหรือประยุกตใช นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 
  จุดเนนที่ 4  สงเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดวยเครือขายความรวมมือการ บริหารจัด
การศึกษา  

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาอย
างมีคุณภาพ 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาดวย
เครือขายความรวมมือการบริหารจัดการศึกษา  

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาดวย
เครือข่ายความรวมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
  จุดเนนที่ 5  สงเสริมโรงเรียนใหบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเนนที่ 6  สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
บริหารจัดการ  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา ที่ทันสมัย 
สนองตอบความตองการของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละ 100 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ  

ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละ 80 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเนนที่ 7  สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญตาม สมรรถนะ  
มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ จิตวิญญาณ
ความเปนครู  

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเปนครู  

ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมพัฒนา ครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ที่ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเนนที่ 8  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีระบบบริหารจัดการ การ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลมุ/หนวย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการ สงเสริม สนับสนุน 

คุณภาพการศึกษา  
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 15 รอยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มี ระบบบริหารจัดการ
ตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละ 100 ของกลุมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 มี
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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นโยบายที่ 2 สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ  
  จุดเนนที่ 9  สงเสริมและพัฒนาใหครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการ Active Learning  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูดวยวิธีการ Active Learning  
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรูดวยวิธีการ Active Learning  

  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดที่ 17 รอยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการสงเสริมและพัฒนา ทักษะการจัดการเรียน

รดูวยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรูดวยวิธีการ Active Learning  
ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะการ จัดการเรียนรูดวย

วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรูดวยวิธีการ Active Learning ระดับ คุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเนนที่ 10  สงเสริมและพัฒนาการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู “1 ครู 1 นวัตกรรมการ
จัดการเรียนร”ู  

 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการสงเสริมและพัฒนาใหครูน านวัตกรรมการจัดการ เรียนรูสูการ
ปฏิบัติ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดที่ 19 รอยละ 100 ของโรงเรียน สงเสริมและพัฒนาการสรางนวัตกรรม การจัดการเรียนรู

“1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู” 
 ตัวชี้วัดที่ 20 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมและพัฒนาการสราง นวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู”ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเนนที่ 11 สงเสริมและพัฒนาใหครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ต
อการเรียนรู  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่ เอื้อตอการเรียนรู
มาใชในการจัดการเรียนรู  

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สรางโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อ ที่
หลากหลาย ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณพิเศษ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดที่ 21 รอยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมและพัฒนาใหครูใช สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมและพัฒนาใหครูใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
  จุดเนนที่ 12  เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับช้ัน  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป  
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 23 รอยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  

ตัวชี้วัดที่ 24 รอยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ การเรียนรูของ
นักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป  

ตัวชี้วัดที่ 25 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับใหนักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป  

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามมาตรฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 26 รอยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  

ตัวชี้วัดที่ 27 รอยละ 80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดใน ระดับดีขึ้นไป  

ตัวชี้วัดที่ 28 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับใหนักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอาน คิดวิเคราะหและการเขียนเปนไปตาม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 29 รอยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอาน การคิดวิเคราะห
และเขียนเปนไป ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ตัวชี้วัดที่ 30 รอยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอาน การคิดวิเคราะห และเขียนเปนไป
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ในระดับดีขึ้นไป  

ตัวชี้วัดที่ 31 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอาน การ คิดวิเคราะห และ
เขียนเปนไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) 
ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึน  
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 32 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการ ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6  

ตัวชี้วัดที่ 33 รอยละ 80 ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละรายวิชาเพ่ิมขึ้น มีจ านวนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จากปการศึกษาที่     
ผานมา 

ตัวชี้วัดที่ 34 รอยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับผลการ ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ระดับ คุณภาพดี
ขึน้ไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 35 รอยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะ สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน  

ตัวชี้วัดที่ 36 รอยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา ที่ 
3 ในระดับดีขึ้นไป  

ตัวชี้วัดที่ 37 รอยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะ สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู อยางมี
ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดที่ 38 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะดาน Digital 

Literacy ที่มีการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพของนักเรียน  
ตัวชี้วัดที่ 39 รอยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม รายวิชาวิทยาการ

ค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป  
ตัวชี้วัดที่ 40 รอยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะดาน Digital 

Literacy ที่มีการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเนนที่ 13  เพิ่มศักยภาพนักเรียนใหเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถขับเคลื่อนคุณภาพ ชีวิตใหเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สรางนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ ตนเองใหมีสุขภาวะ 

ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 41 รอยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเปนผูมี ความคิดริเริ่มสราง
สรรคนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ตัวชี้วัดที่ 42 รอยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ใหเปนผูมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  จุดเนนที่ 14  เพิ่มศักยภาพนักเรียนใหสามารถคนพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมี
งานท ามีความพรอมในการแขงขัน  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่ จ าเปนการรูเรื่อง
การอาน (Reading Literacy) การรเูรื่องคณิตศาสตร (Mathematic Literacy) การรเูรื่อง วิทยาศาสตร
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และมี
ความพรอมในการเขาสูเวทีการแขงขัน  

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการคนพบตนเอง มีทักษะ พื้นฐานอาชีพและ
การมีงานท า  

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอ และประกอบ
อาชีพ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดที่ 43 รอยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให สามารถคนพบตนเอง 

มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพรอมในการแขงขัน  
ตัวชี้วัดที่ 44 รอนละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให สามารถคนพบตนเองมี

ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพรอมในการแขงขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเนนที่ 15  เพิ่มศักยภาพนักเรียนใหมีทักษะในการด ารงชีวิต  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของ
ชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอม สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคง  
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัดที่ 45 รอยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ บานเมือง มีหลักคิด
ที่  ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
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ตัวชี้วัดที่ 46 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ บานเมือง มีหลักคิดท่ี    
ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดี ขึ้นไป  

ตัวชี้วัดที่ 47 รอยละ 100 โรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีความรูความ เขาใจและมีความพร
อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคงไดแกภัยจากยาเสพ ติดความรุนแรง 
การคุกคาม ในชีวิตและทรัพยสินการคามนุษยอาชญากรรมไซเบอรและภัยพิบัติตางๆ 

 ตัวชี้วัดที่ 48 รอยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมี ความรูความเขาใจ
และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอความมั่นคงไดแก ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพยสินการคามนุษยอาชญากรรมไซเบอรและภัยพิบัติตางๆ 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
(8)  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.
2561 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
(9) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564-2568 
    1. วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564-2568 
    โรงเรียนมาตรฐานสากล มีวินัยใฝ่คุณธรรม น าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
    2. พันธกิจ 

2.1 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2.2 ส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
2.3 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะในการท างาน มาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2.4 สร้างโอกาสทางการศึกษา 
2.5 การบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้องและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 

    3. เป้าประสงค์ 
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    3.1 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ  
         วิชาชีพ และทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการท างาน มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    3.3 สถานศกึษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
    4. กลยุทธ์ แผนงาน จุดเน้นและตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนหนองไผ่ 
ด้านคุณภาพนักเรียน (Quality Student)(เป็นคนดี มีวิชา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย) 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
     แผนงานที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางวิชาการสมรรถนะ และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาทักษะ และศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ ตามความถนัดและ 
                             ความสามารถ 

               ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
                        ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

                                                       ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

          ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ  
      อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมีความสามารถ เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ 
                                          สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้างโครงการ ผลงาน ผลผลิต สร้างนวตักรรม  
                                          มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
          จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และทักษะดิจิทัล 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัด     : ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการ 
                                         พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่าง 
                                         สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  จุดเน้นที่ 3 สร้างทักษะพ้ืนฐานชีวิต การท างาน และทักษะอาชีพ 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการท างานหรือ 
     งานอาชีพ  
                        ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการท าเกษตรปลอดภัย 
    ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ 
  จุดเน้นที่ 4 สร้างศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีในการด ารงชีวิต 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
  จุดเน้นที่ 5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     ตัวช้ีวัด     : ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมี           
                                         ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
 แผนงานที่ 2 พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
              จุดเน้นที่ 1 เป็นเลิศวิชาการ  
      ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    ตัวช้ีวัดที่ 2 : นักเรียนที่ได้รับการ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  จุดเน้นที่ 2 สื่อสารสองภาษา  
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
                     ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาเพ่ือการศึกษาค้นคว้า   
                  สื่อสาร และการน าเสนอผลงาน  
                 ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
  จุดเน้นที่ 3 ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะ สามารถสร้างผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
                                          (Independent Study) ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือกิจกรรมบ าเพ็ญ 
                                          ประโยชน ์
  ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนสามารถออกแบบ ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรมทาง 
                                          วิชาการหรือวิชาชีพ จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  
                                          Study)  
 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม จริยธรรมให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 แผนงานที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาอัตลักษณ์นักเรียน 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     ตัวช้ีวัด     : ผู้เรียนมีอัตลักษณ์นักเรียน “ความมีวินัย” 
 จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริม พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1: ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ “มีวินัย  



 

  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่    หน้า 91 

 

                                          ซื่อสัตย์ พอเพียง 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโรงเรียนสุจริต “กระบวนการคิด 
                                          มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ” 
             ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนดใน 
                                         แต่ละระดับชั้น 
 แผนงานที่ 2 เทิดทูนสถาบัน ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  จุดเน้นที่ 1 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่งกาย การร่วมกิจกรรมการ             
                                         เข้าแถวและการเคารพธงชาติ และการตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียน 
                                         และเวลาเรียน    
  ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมีความเคารพครูและไหว้พระพุทธปฎิมาวาสนัฎฐารสม์ 
   ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองดีและมีความรับผิดชอบต่อ 
                                          สังคม 
    ตัวช้ีวัดที่ 4 : ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
             จุดเน้นที่ 2 เทิดทูนสถาบัน ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนาและ 
                                         ความเป็นไทย 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน 
                                         โรงเรียน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 แผนงานที่ 3 ทักษะพื้นฐานชีวิตในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคม 

  จุดเน้นที่ 1 จิตประชาธิปไตย 
      ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัด     : ผู้เรียนยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐาน 
                                         การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็น 
                                         ประมุข 
  จุดเน้นที่ 2 คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
        ตัวช้ีวัด     : ผู้เรียนมีจิตส านึกและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   จุดเน้นที่ 3 ทักษะการด ารงชีวิต 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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    ตัวช้ีวัด   : นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตแบบบูรณาการของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ 
 แผนงานที่ 4 สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในการด ารงชวีิต 
                         ในสังคม 
  จุดเน้นที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และช่วยเหลือนักเรียนด้านครอบครัว สังคมและ           
                               ยาเสพติด 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 : โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 : โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  จุดเน้นที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  จุดเน้นที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 : นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงกับสภาพปัญหา 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการส่งเสริม พัฒนา  
                                         ป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม 
 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (Quality Teacher/ Quality School Director) 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะในการท างาน มาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทาง 
              การศึกษาสร้างชุมชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการวางแผนและการพัฒนาตนเอง (ID Plan) ด้านความรู้ ทักษะ และ 
                               คุณลักษณะบุคคล 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 : ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan และพัฒนาตนเองตาม  
                                         ID Plan 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : ครูน าความรู้จากการพัฒนาตนเองไปประยุกต์ใช้ในภาระงานที่ได้รับ 
                                         มอบหมาย 
 จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ด้านสมรรถนะในการท างาน และ 
                               มาตรฐานวิชาชีพ 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
            ตัวช้ีวัดที่ 1 : สถานศึกษามีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา 
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                                          บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจครอบคลุมงานทั้ง 6 ด้านของ  
                                          สถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความ 
                                          ต้องการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 : มีการมอบหมายงานของสถานศึกษาทั้ง 6 ด้านที่เหมาะสมกับศักยภาพ 
                                         ของบุคลากร 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 : มีการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 : มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู 
                                         และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และ 
                               จรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัด     : ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ 
                                         วิชาชีพครู 
 จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 : ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้า 
                                         ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 : สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   ตัวช้ีวัดที่ 3 : สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
ด้านการบริหารจัดการ  (Quality School) 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสทางการศึกษา 

จุดเน้น การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

    ตัวช้ีวัด     : ผู้เรียนได้รับโอกาส เสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา 
               ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดเน้นที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นมีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบท 
                               สถานศึกษา 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัด     : หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ 
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                                         บริบทสถานศึกษา 
  จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ  
                               Active Learning 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
                    ตัวช้ีวัด     : การจัดเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ  
                                         Active Learning  
  จุดเน้นที่ 3 พัฒนาสื่อ สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้คุณภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 : การใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : จัดแหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทีส่่งเสริมการจัดการ 
                                          เรียนรู้ 
  จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมระบบการประเมินผลการเรียนรู้ และวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสอดคล้องหลักสูตร 

                                                       สถานศึกษา 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : การวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน 
  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
              ตัวช้ีวัดที่ 1 : การนิเทศการจัดการเรียนการสอนมีเครื่องมือ และรูปแบบ 
                                         การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 
  จุดเน้นที่ 6 บริหารจัดการเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 : บริหารจัดการเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : บริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงาน 
  จุดเน้นที่ 7 น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่ 
                               การปฏิบัติ 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 : บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเป็นแกนน าจัดกิจกรรม 
                                         ขับเคลื่อนภายในโรงเรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 : ฐานการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 : สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ หรือขับเคลื่อนกิจกรรม  
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 แผนงานที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
   จุดเน้น ระบบประกันคุณภาพภายใน 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
         ตัวช้ีวัดที่ 1 : มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีการจัดระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
    ตัวช้ีวัดที่ 3 : มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
                                         การศึกษาของสถานศึกษา 
   ตัวช้ีวัดที่ 4 : มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผน 
                                         พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   ตัวช้ีวัดที่ 5 : มีการรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
      แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) สู่ระบบประกันคุณภาพ 

  จุดเน้นที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 : สถานศึกษาใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
                                         รอบด้านก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายชัดเจน 
    ตัวช้ีวัดที่ 2 : สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายสอดคล้องกับ             
                                         วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายทางการศึกษาที่ 
                                         สถานศึกษาก าหนดชัดเจนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
                                         สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการด าเนินงาน 
                                         ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ตัวช้ีวัดที่ 3 : สถานศึกษามีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดท า 
                                         แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการใน 
                                         การบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนา คุณภาพการศึกษา และมีการ 
                                         น าแผนปฏิบัติการไปใช้ตาม วัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    ตัวช้ีวัดที่ 4 : สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ งานพัสดุโรงเรียน  
                                         ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
    ตัวช้ีวัดที่ 5 : มีระบบงานการเงินและบัญชีให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
    ตัวช้ีวัดที่ 6 : มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา   
 จุดเน้นที่ 2 การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัด     : มีระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วม มีมาตรฐาน  
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                                         เอ้ือต่อการการจัดการเรียนรู้หรือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 จุดเน้นที่ 3 การบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัด     : มีระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วม  
                                         มีมาตรฐาน 
  จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1 : มีระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไปที่มีประสิทธิภาพและ 
                                         ประสิทธิผล 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 : จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 จุดเน้นที่ 5 การบริหารจัดการกลุ่มบริหารบุคคล 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัด     : มีการจัดการบริหารกลุ่มบริหารบุคคลด าเนินงานตามระเบียบแบบแผน 
                                        ของทางการของทางราชการอย่างมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสและ 
                                        ตรวจสอบได้ 
  จุดเน้นที่ 6 การบริหารจัดการกลุ่มอ านวยการ 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ตัวช้ีวัด     : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ  
                                        ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ 
                                        ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา 
                                        งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
 แผนงานที่ 3  การบริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการ 
                       เรียนรู้ 
    จุดเน้น โรงเรียนสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและปลอดภัย 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัด     : มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง 
                                         มีคุณภาพ 
 แผนงานที่ 4 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   จุดเน้น ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระบบสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูล 
                                          สารสนเทศไปใช้ในบริหารจัดการศึกษา 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2 : ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็นระบบที่แก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 
      แผนงานที่ 5  มาตรฐานโรงเรียนปลอดภัย Safety School 
            จุดเน้น มาตรการด าเนินการโรงเรียนปลอดภัย Safety School ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ ด้าน 
                          อุบัติภัย ด้านการเรียน ด้านเศรษฐกิจ ด้านความประพฤติ และสังคม 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1 : มีมาตรการด าเนินการป้องกัน ตามมาตรการด าเนินการโรงเรียน 
                                          ปลอดภัย 
    ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีรูปแบบเผชิญเหตุ และแก้ปัญหา ตามมาตรการด าเนินการโรงเรียน 
                                          ปลอดภัย 
    ตัวช้ีวัดที่ 3 : มีการเยียวยาและการบ ารุงขวัญสอดคล้องตามมาตรการด าเนินการ 
                                         โรงเรียนปลอดภัย 
    ตัวช้ีวัดที่ 4 : มีการรายงานเหตุที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายทาง 
               การศึกษา 
 จุดเน้นที่ 1 การบริหารแบบมีส่วนร่วมภายในสถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัด     : สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมี 
                                        ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                        โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น 
                                        แบบอย่างได้ 
 จุดเน้นที่ 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมภายนอกสถานศึกษา 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ตัวช้ีวัด    : สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมี 
                                        ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                        โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  จุดเน้นที่ 3 สร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
                     ตัวช้ีวัด     : สถานศึกษามีมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมี 
                                         ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                         โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีความซื่อสัตย์ 
 2. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
 3. มีสัมมาคารวะ 
 4. รักและภูมิใจโรงเรียนหนองไผ่ 

          ค่านิยม 
1. มีวัฒนธรรมองค์กรและภาคภูมิใจความเป็นหนองไผ่ 
2. มุ่งเน้นคุณภาพและมุ่งม่ันสู่ความเป็นหนึ่ง 
3. ยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายพันธมิตรและทีมงาน 
5. แสวงหาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
6. มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
7. ปฏิบัติตนอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
8. มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
9. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

 
         สภาพการด าเนินการของสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองไผ่ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  และมีการ
ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาครูทุกคนให้เข้าใจและจัดกระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการตาม แผนพัฒนาการศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (2) ก าหนดแนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยการบริหารจัดการใช้หลักการ P  D  C  A  ได้อย่างครบวงจรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
กล่าวคือได้มีการวางระบบร่วมกันและน าระบบลงสู่การปฏิบัติ  
 (3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา 
 (4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการบรรลุตามตัวชี้วัด 
 (5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามโครงการ  
 (6) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามอ านาจ และความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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  รูปแบบการบริหารจัดการ 4 ร รุ่งโรจน์  
 ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ปรับเป็น 4 ร ได้แก่ รับรู้(P) รวดเร็ว(D)  เร่งรัด(C)  เรียบร้อย(A)  
โดยในแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริหารจัดการ 4 ร รุ่งโรจน์ 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ ์ คือ  
  P (Plan)  ร1.  รับรู้ จากหลายช่องทาง อาทิ จากสายงานการบริหาร หรือจากการรับรู้โดยใช้ด้าน
เทคโนโลยี ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ แอพพลิเคชั่น เฟสบุค เป็นต้น เพ่ือท าความเข้าใจในทุกภาคส่วนให้
เข้าใจเรื่อง/เนื้อหา/ประเด็น/รูปแบบ/ระเบียบวิธีปฏิบัติ และจุดประสงค์ ให้ตรงกัน 
 D (Do)    ร2.  รวดเร็ว ลงมือปฏิบัติ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามจุดประสงค์/รูปแบบ/
ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ 
  C (Check) ร3. เร่งรัด  โดยผู้บริหาร /ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับในกรณียังมีผู้ปฏิบัติ
ที่คาดเคลื่อน/ไม่เป็นไปตามรูปแบบ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยน
กลับไปท่ี ร2. 
  A (Action) ร4. เรียบร้อย ประสิทธิภาพที่เกิดจากการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนส่วนที่คาดเคลื่อนจน
ปฏิบัติปฏิบัติได้สอดคล้องตามจุดประสงค์/รูปแบบ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ  
          ด าเนินการเช่นนี้จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนผังรูปแบบการบริหารจัดการ 4 ร รุ่งโรจน์รูปสอดคล้องกับ 
รูปแบบบริหารจัดการแบบ SPM 4.0 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 



 

  
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองไผ ่  
 

 
 

 

งานวินยันกัเรียน 

งานระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

งานสง่เสริมประชาธิปไตย 

งานปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

งานคณุธรรม จริยธรรมและ 
ค่านิยมไทย 

งานกองพนัชมพฟูา้ 

งานกิจกรรมนกัเรียน 

งานสวสัดิการนกัเรียน 

งานทศันศึกษา 

งานพฒันาขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา 

 

งานประสานราชการ 
สว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน 

งานส านกังานกลุม่ 

งานวางแผน 

กลุม่บรหิารงานกิจการนกัเรยีน 

 

กลุม่บรหิารงานบคุคล 

 
กลุม่บรหิารงานวิชาการ 

 

 

กลุม่อ านวยการ 
 

กลุม่บรหิารงานงบประมาณ กลุม่บรหิารงานทั่วไป 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

งานสง่เสริมการจดัระบบ 

อาคารเรียน 

งานส านกังานกลุม่ 

ศนูยกิ์จกรรมพฒันาผูเ้รียน  

 

งานส านกังานกลุม่ 

งานธนาคารโรงเรียนหนองไผ ่

งานส านกังานกลุม่ 

งานวางแผน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 

งานเลขานกุาร 

งานควบคมุภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

งานธุรการ 

งานประชาสมัพนัธ ์

งานวางแผน 

งานนโยบายและแผน 

 

งานวางแผน 

งานพฒันาระบบเครือขา่ยเทคโนโลยี 

งานอาคารสถานท่ีและสาธารณปูโภค 

งานบริการชมุชน 

งานจดัระบบและจดัท า            
ทะเบียนประวติั 

 

งานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานชมุชนและองคก์รภาคีเครือขา่ย 

งานงบประมาณ 

 

งานระดมทรพัยากร 
และการลงทนุเพ่ือการศึกษา 

 

งานพสัดแุละบริหารสินทรพัย ์

 

งานอนามยัโรงเรียน 

งานโภชนาการ 

งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

และภมูิปัญญาไทย 

งานวางแผน 

งานพฒันาหลกัสตูร                    

งานวิจยัและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

งานทะเบียนนกัเรียน 

งานแหลง่เรียนรู ้

งานนิเทศการสอน 

งานประสานองคก์รภายนอก 

งานสื่อและเทคโนโลย ี

งานส านักงานกลุ่ม 

งานรบันกัเรียน 

งานสง่เสริมการเรียนรู ้

งานวดัผล ประเมินผล 

งานเศรษฐกิจพอเพียง 

งานอาเซียนศึกษา 

งานแนะแนว 
หมายเหต ุ

สายการประสานงาน 

สายการบงัคบับญัชา 

 นักเรียน 

งานกลุม่สาระการเรียนรูแ้ละ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

งานวางแผน 

งานตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใชง้บประมาณ 

 

งานวางแผนอตัราก าลงั 

งานสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ 

 งานยา้ยขา้ราชครูและบคุลากร

ทางการศึกษา 

 งานประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

งานระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

งานบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

 

 งานโสตทศันปูกรณ ์

 

งานส่งเสริมวินยั คณุธรรมและ
จริยธรรมส าหรบัขา้ราชการครู 

งานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 

เคเครื่องราช 

งานการเงิน 

 งานบญัชี 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มลูนิธิอาจารยช์นินทร ์ สพุลพิชิต 

ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและหุ่นยนต ์
ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ(ERIC) 

(Z(E(ERIC) 

สหวิทยาเขตไผส่ามพนั สมาคมครู ผูป้กครองและศิษยเ์ก่า สพม. พช 

งานส านกังานกลุม่ 

 

งานสวสัดิการโรงเรียน 

งานสหกรณร์า้นคา้ 

งานรกัษาความปลอดภยั 

ในสถานท่ีราชการ 
 

 

 

งานพัฒนาประกันคุณภาพ 

 

งานเบิกจ่ายสวสัดิการ 

 

งานยานพาหนะ 

 

หน้า 98 
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ส่วนที่  3 
รายละเอียดงบประมาณ 

 
กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนหนองไผ่  ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564  เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการบริหารโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
    โรงเรียนหนองไผ่ได้รับงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564 รายละเอียดต่อไปนี้ 
1. เงินงบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2564 
    (ประมาณการจากข้อมูลจ านวนนักเรียน)   
   1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้รายหัว 
  นักเรียน ม.ต้น    จ านวนนักเรียน     1,184 คน 4,144,000   บาท 
              นักเรียน ม.ปลาย จ านวนนักเรียน       801 คน  3,043,800   บาท  

                  รวม 7,187,800  บาท 
 

   1.2 เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    
         1) งบค่าหนังสือ  2,010,427 บาท 
         2) งบค่าเครื่องแบบนักเรียน   933,300 บาท 
         3) งบค่าอุปกรณ์การเรียน   865,740 บาท 
         4) งบค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
    4.1 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2564 1,802,870  บาท   
    4.2 งบเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2563                1,753,187  บาท   
     รวม   7,365,524  บาท 
 
2. เงินนอกงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 
    2.1 เงินค่าเทอมนักเรียน ปีการศึกษา 2564    
                1) ค่าประกันอุบัติเหตุ   535,950   บาท 
 2) ค่าสอนคอมพิวเตอร์   794,000 บาท  
 3) ค่าจ้างครูต่างชาติ    794,000 บาท 
 4) ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา   992,500 บาท 
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    2.3 งบเหลือจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา  2563                  5,382,570  บาท 
    2.4 งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ                419,474   บาท 
                                                                                         รวม    8,918,494  บาท 
   

      งบประมาณที่ได้รับ รวมข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ  3 เป็นเงินทั้งสิ้น             23,471,818  บาท 
 
3. การด าเนินงานจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา มีการด าเนินงานดังนี้ 
     3.1 รายละเอียดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (ประมาณการจากจ านวนนักเรียน) 
ตารางท่ี 6 แสดงงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) จัดสรร 
(บาท/คน/ปี)  

รวมเป็นเงิน 
 (บาท) ชาย หญิง  รวม  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 400 

3,500 

1,400,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 181 213 394 1,379,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 238 390 1,365,000 

รวม - - 1,184 4,144,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 280 

3,800 

1,064,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 111 164 275 1,045,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 72 174 246 934,800 

รวม - - 801 3,043,800 
รวมทั้งสิ้น - - 1,985  7,187,800 
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     3.2 รายละเอียดงบอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ประมาณการจากจ านวนนักเรียน) 
ตารางท่ี 7  แสดงงบอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(คน) จัดสรร 

 (บาท/คน/ปี) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) ชาย หญิง  รวม  

ค่าหนังสือ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 400 764 305,600 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 181 213 394 877 345,538 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 238 390 949 370,110 

รวม - - 1,184 - 1,021,248 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 280 1,318 369,040 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 111 164 275 1,263   347,325 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 72 174 246 1,109   272,814 

รวม - - 801 - 989,179 
รวมตลอดปี - - 1,985 - 2,010,427 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 400 

450 

180,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 181 213 394 177,300 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 238 390 175,500 

รวม - - 1,184 532,800 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 280 

500 

140,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 111 164 275 137,500 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 72 174 246 123,000 

รวม - - 801 400,500 
รวมตลอดปี - - 1,985  933,300 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(คน) จัดสรร 

 (บาท/คน/ปี) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) ชาย หญิง  รวม  

ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 400 

420 

168,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 181 213 394 165,480 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 238 390 163,800 

รวม - - 1,184 497,280 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 280 

460 

128,800 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 111 164 275 126,500 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 72 174 246 113,160 

รวม - - 801 368,460 
รวมตลอดปี - - 1,985  865,740 

ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 400 

880 

352,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 181 213 394 346,720 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 238 390 343,200 

รวม - - 1,184 1,041,920 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 280 

950 

266,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 111 164 275 261,250 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 72 174 246 233,700 

รวม - - 801 760,950 
รวมตลอดปี - - 1,985  1,802,870 
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      3.3 รายละเอียดงบรายได้สถานศึกษา (ค่าเทอม) (ประมาณการจากจ านวนนักเรียน) 
ตารางท่ี 8  แสดงงบรายได้สถานศึกษา 

 
 

รายการ ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(คน) จัดสรร 

 (บาท/คน/ปี) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) ชาย หญิง  รวม  

ค่าสอน
คอมพิวเตอร์ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - - 400 

400 

160,000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 181 213 394 157,600 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 152 238 390 156,000 

รวม - - 1,184 473,600 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - - 280 

400 

112,000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 111 164 275 110,000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 72 174 246 98,400 

รวม - - 801 320,400 
รวมตลอดป ี - - 1,985  794,000 

ค่าจ้างครู
ต่างชาติ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - - 400  
400 

160,000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 181 213 394 157,600 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 152 238 390 156,000 

รวม - - 1,184 473,600 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - - 280  

400 
112,000 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 111 164 275 110,000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 72 174 246 98,400 

รวม - - 801 320,400 
รวมท้ังสิ้น - - 1,985  794,000 

ค่าจ้างบุคลากรที่
ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - - 400  
500 

200,000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 181 213 394 197,000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 152 238 390 195,000 

รวม - - 1,184 592,000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - - 280  

500 
140,000 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 111 164 275 137,500 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 72 174 246 123,000 

รวม - - 801 400,500 
รวมท้ังสิ้น - - 1,985  992,500 



  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่    หน้า 104 

 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ปริมาณงานโครงการตามกลุ่มบริหารงาน  ประจ าปีการศึกษา  2564 
ตารางท่ี 9 แสดงปริมาณงานโครงการตามกลุ่มบริหารงาน  ประจ าปีการศึกษา  2564 

ที ่ กลุ่มงาน จ านวนโครงการ 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 76 
2. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 19 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 
4. กลุ่มอ านวยการ 5 
5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 7 
6. กลุ่มบริหารทั่วไป 16 
7. งานโรงเรียนหนองไผ่ 1 
 รวม 133 

 
สรุปการแบ่งสัดส่วนงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจ าปีการศึกษา  2564 
(จากงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   7,187,800 บาท) 
ตารางท่ี 10 แสดงการแบ่งสัดส่วนงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 

ล าดับ
ที ่

งบประมาณด้าน ร้อยละ 
ที่ได้รับ 

งบจัดสรร 
(บาท) 

ขอใช้งบ 
(บาท) 

1 งบบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

60 4,312,680  
 

4,312,680  
 

2 งบบริหารทั่วไป 
2.1  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2.2  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.3  กลุ่มอ านวยการ 
2.4  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
2.5  กลุ่มบริหารทั่วไป 

30 
 

 
    331,914 
    592,551  
    188,810  
    419,794  
    623,271  

 
    331,914      

592,551  
    188,810 
    419,794  
    623,271  

3 งบส ารองจ่าย 10     718,780      718,780  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  7,187,800  7,187,800  
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สรุปการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564 
 ตารางท่ี 11  แสดงผลสรุปการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564 
ที ่ กลุ่มงาน เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว 
 งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 
 

รวม
งบประมาณ 

1 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

4,312,680    2,848,498     3,401,717  50,474   10,613,369  

2 กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

    331,914  
 

     656,859  
 

- -  1,320,893  

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล     592,551  - -  204,000       796,551  

4 กลุ่มอ านวยการ     188,810  - - -     188,810       

5 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

    419,794  
 

- - -      419,794 

6 กลุ่มบริหารทั่วไป     623,271        50,700     2,677,681  - 3,351,652 
7 งานโรงเรียนหนองไผ่ 

(งบส ารองจ่าย 10%) 
    718,780  

 
- - -     718,780  

 
รวมงบประมาณ               

ที่ขอใช้ป๊ 64 
7,187,800    3,888,177  6,079,398 254,474 17,409,849 

งบที่ได้รับจัดสรรปี64 7,187,800 1,802,870 2,850,000 254,474 12,095,144 
เงินเหลือจ่ายปี 63 - 1,753,187 5,382,570 - 7,135,757 

งบคงเหลือ - -    2,153,172  -    2,153,172  
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การจัดสรรเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามกลุ่มบริหารงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ตารางท่ี 12 แสดงรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณของกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์

 
19,000 75,502   นายสุรัตน์ชัย  

พรมเท้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์  

  1.1.กิจกรรมส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  

พ.ค.64-ก.พ.65 19,000 
 

  น.ส.ชลดา     
จันทะอักษร  

  

  1.2 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมความรู้เพ่ือการสอบ O-
NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่6 

ธ.ค.64 
 

14,210   นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

  

  1.3 กิจกรรมสัปดาห์
คณิตศาสตร์ 

ม.ค.65 
 

5,192   นางศศิธร     
ช่างสุวรรณ 

  

  1.4 กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 

26,300   น.ส.พรรณพร  
วงษ์แหวน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  1.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
คิดค านวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1/9 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 

3,500   นายเฉลิมชัย  
พันแนบ   

  

  1.6 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
Math  Camp 

พ.ย.64-ม.ค.65 
 

26,300   นายเฉลิมพร  
แสงกล้า 

  

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 
89,845 

 
  นางอรวรรณ  

อานพรหม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

  2.1 กิจกรรมการเรียนรูด้วย
วิธีการ Active Learning 

พ.ค.64-ก.พ.65 86,845 
 

  นางอรวรรณ  
อานพรหม 

  

  2.2 กิจกรรมคลินิก
วิทยาศาสตร์ 

พ.ค.64-ก.พ.65 3,000 
 

  น.ส.ออมทิพย์  
ภัสรางกูร 

  

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

  
122,836   น.ส.ออมทิพย์  

ภัสรางกูร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

  3.1 กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

พ.ย.64-ธ.ค.64 
 

43,296   น.ส.ออมทิพย์  
ภัสรางกูร 

  

  3.2 กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์ 

พ.ค.64-ก.พ.65   20,000   นางสกุลยา    
พรมเท้า 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  3.3 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ต.ค.64 
 

49,300   น.ส.ออมทิพย์  
ภัสรางกูร 

  

  3.4 กิจกรรมการปลูกพืช
ไฮโดรโปนิกส์  

พ.ค.64-ก.พ.65 
 

7,100   นางเพ็ญประภา 
นาราศรี 

  

  3.5 กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 

3,140   นางวีรนุช    
ทองน้อย 

  

4 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล 

 
950,000 

 
  นายพิชญุตม์ 

เทียนเที่ยง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

  4.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

ธ.ค.64-มี.ค.65 454,500 
 

  นายพิชญุตม์ 
เทียนเที่ยง  

  

  4.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ธ.ค.64-มี.ค.65 296,000 
 

  นายพิชญุตม์ 
เทียนเที่ยง  

  

  4.3 กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ธ.ค.64-มี.ค.65 199,500 
 

  นายนะรงค์  
ทองน้อย 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยใน
ความถนัดทั่วไป (GAT – 
General Aptitude Test ) 
ของนักเรียน ม.6 

พ.ย.64-ก.พ.65   10,000   น.ส.เจริญ      
ผลฉัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสู่การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

พ.ย.64-ก.พ.65   10,000   น.ส.เจริญ      
ผลฉัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

7 โครงการวันส าคัญกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

   35,000   น.ส.นิตยา      
ชาตินันท์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

  
7.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ พ.ค.64   15,000   นางอรสา      

เสาโกมุท 
  

  
7.2 กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

ก.ค.64-ก.พ.64   20,000   น.ส.นิตยา      
ชาตินันท์ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

8 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

พ.ค.64-ม.ค.65 28,500 
 

  นายแดนชัย 
สิงห์สนิท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

9 โครงการเสริมประสิทธิผล
ด้านการอ่านการเขียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

พ.ค.64-ก.ย.64 
 

4,000   น.ส.กมลวรรณ  
อิงขนร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

10 โครงการค่ายรักษ์ภาษาไทย 
ภูมิใจภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4- 6 

พ.ค.64-ก.ย.64 
 

13,000   นางสาวเจริญ 
ผลฉัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

11 โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย  อ่านคล่อง  เขียน
คล่อง  ชั้น ม.1/10 

มี.ค.64-ธ.ค.64 
 

2,000   ว่าที่ ร.ต.พิชิต  
แก้วสุริวงษ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

12 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 10,000 4,000   นางดาวรุ่ง  
พรหมอินทร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

  
12.1 กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพกลุ่มสาระการ

มี.ค.64-มี.ค.65 10,000     นางดาวรุ่ง  
พรหมอินทร์  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม                                                   

  

12.2 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักเรียนชั้น ม.6  

ก.พ.65-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ 
 

  นางดาวรุ่ง  
พรหมอินทร์  

  

  
12.3 กิจกรรมตอบปัญหาวัน
มาฆบูชา 

ก.พ.65-มี.ค.65 
 

4,000   นางวนิดา    สาร
สิทธิ์ 

  

13 โครงการวันส าคัญ  19,555 9,890   นางดาวรุ่ง  
พรหมอินทร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

  
13.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา พ.ค.64 

 
5,020   นางพวงรัตน์  

จิตอารี   
  

  

13.2 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ              
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

มี.ค.64 6,060 
 

  นางกัญญา  
หมื่นชนะ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  

13.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ      
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ก.ค.64 7,435 
 

  น.ส.กรรณิการ์ 
พุ่มพวง 

  

  
13.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส.ค.64 6,060 

 
  นางปรารถนา 

บุญนาค 
  

  
13.5 กิจกรรมวันรพี                                                                                                                                       ส.ค.64 

 
4,870   นายศุภชัย     

อานพรหม 
  

14 โครงการการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

 
 

149,141   นายณรงค์ชัย   
สีสุข 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

  
14.1 กิจกรรมโครงงาน
พัฒนาจริยคุณ 

มิ.ย.64-มี.ค.65 
 

61,255   นายณรงค์ชัย   
สีสุข 

  

  

14.2 กิจกรรมค่ายยุวชนคน
คุณธรรมและเยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน 

มิ.ย.64-มี.ค.65 
 

71,650   นายณรงค์ชัย   
สีสุข 

  

  
14.3 กิจกรรมภาพยนตร์สั้น
คุณธรรม สพฐ. 

มิ.ย.64-มี.ค.65 
 

16,236   นางดาวรุ่ง  
พรหมอินทร์ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

15 โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 

 
 

18,190   นายภัทรพล 
พิมพา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

  
15.1 กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน                                      

มิ.ย.64-มี.ค.65 
 

3,190   นายภัทรพล 
พิมพา 

  

  
15.2 กิจกรรมภาพยนตร์สั้น
ต่อต้านการทุจริต 

ธ.ค.64 
 

5,000   นายภัทรพล 
พิมพา 

  

  
15.3 กิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดี 

มิ.ย.64-มี.ค.65 
 

10,000   นายเริงนรินทร์  
ขาวสะอาด 

  

16 โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษา  

 
 

96,600   นางรัชนีกร  
ตาลเพชร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ    

  16.1 กิจกรรมละครสั้น
ภาษาอังกฤษ  

มิ.ย.64-ธ.ค.64 
 

12,000   น.ส.ชาริณา    
ศรีเหรา 

  

  
16.2 กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ก.ค.64 
 

54,600   นางสาวปวีณา 
มลทาทิพย์ 

  

  
16.3 กิจกรรมวันคริสต์มาส  ธ.ค.64 

 
15,000   น.ส.จิรนันท ์ 

แก่นเสา 
  

  
16.4 กิจกรรมวันตรุษจีน เปิด
ประตูสู่แดนมังกร 

ธ.ค.64-ม.ค.64   15000   นายชวุฒ ิ    
มากมิ่ง 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

17 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

พ.ค.64-ก.พ.65       27,750      น.ส.จุฑามาศ  
อ่อนตา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ    

18 โครงการพัฒนาส านักงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

พ.ค.64-ก.ย.64       15,000      นางเพลินทิพย์ 
โล่ห์สุวรรณ 

  

19 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

         1,843,500  น.ส.บัวเรียน  
ฤทธิ์กล้า   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ    

  
19.1 กิจกรรมค่าจ้างครู
ชาวต่างชาติ 

พ.ค.64-มี.ค.65          1,551,000  น.ส.บัวเรียน  
ฤทธิ์กล้า   

  

  
19.2 กิจกรรมด าเนินการจ้าง
ครูชาวต่างชาติ 

พ.ค.64-มี.ค.65            240,000  น.ส.บัวเรียน  
ฤทธิ์กล้า   

  

  
19.3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
พ้ืนฐาน 

พ.ค.64-มี.ค.65              22,500  นายชวุฒ ิ    
มากมิ่ง 

  

  
19.4 กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพัก 

พ.ค.64-มี.ค.65              30,000  น.ส.บัวเรียน  
ฤทธิ์กล้า   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

            90,919    น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ 

  20.1 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพการ
เพาะปลูกพืช 

มิ.ย.64-พ.ย.64             4,770    น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   

  

  20.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพการ
เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 

มิ.ย.64-พ.ย.64   6,754   น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   

  

  20.3 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพการปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ 

มิ.ย.64-พ.ย.64            12,990    น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   

  

  20.4 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพงาน
ประดิษฐ์ 

มิ.ย.64-พ.ย.64             3,405    น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  20.5 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพการปลูก
พืชผักสวนครัว 

มิ.ย.64-พ.ย.64             4,940    น.ส.ใจแก้ว     
อ้อชัยภูมิ 

  

  20.6 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพขนมอบ
ขนมไทย 

มิ.ย.64-พ.ย.64   8,660   นายยุทธนา   นา
อุดม 

  

  20.7 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพช่าง
เชื่อมไฟฟ้า ม.ต้น 

มิ.ย.64-พ.ย.64   12,150   นายพโยธร    
ผลพูน 

  

  20.8 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพช่างไม้
ครุภัณฑ์ 

มิ.ย.64-พ.ย.64   9,550   นายพโยธร    
ผลพูน 

  

  20.9 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและการฝึกฝีมือ 

มิ.ย.64-พ.ย.64   4,490   นายพโยธร    
ผลพูน 

  

  20.10 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพช่าง
เชื่อมไฟฟ้า ม.ปลาย 

มิ.ย.64-พ.ย.64   8,500   นายณัฐวุฒิ    
ชัยนอก 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  20.11 กิจรรมส่งเสริมการ
ท างานและงานอาชีพงานผ้า 

มิ.ย.64-พ.ย.64   14,710   นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว 

  

21 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการการงาน
อาชีพ 

   13,930   น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ 

  21.1 กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพงานอาชีพการจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับ      
ม.1-3 

พ.ค.64-ม.ค.65   4,680   น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   

  

  21.2 กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพงานอาชีพการ
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ  
ม.1-3 และ ม.4-6 

พ.ค.64-ม.ค.65   7,200   นายพโยธร    
ผลพูน 

  

  21.3 กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนโครงงาน
อาชีพ ระดับชั้นม.4-6 

มี.ค.64-ก.พ.65   1,150   นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  21.4 กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพงานอาชีพการแปร
รูปอาหาร ระดับชั้นม.4-6 

พ.ค.64-ม.ค.65   900   นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว 

  

22 โครงการการเกษตรปลอดภัย
สนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

พ.ค.64-ม.ค.65   7,750   น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ 

  22.1 กิจกรรมพืชผักอินทรีย์ พ.ค.64-ม.ค.65   4,750   น.ส.ใจแก้ว     
อ้อชัยภูมิ 

  

  22.2 กิจกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัด
เย็น 

พ.ค.64-ม.ค.65   3,000   นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว 

  

23 โครงการส่งเสริมงานอาชีพ    15,510   น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ 

  23.1 กิจกรรมการเพาะพันธุ์
ผักจ าหน่าย 

พ.ค.64-ม.ค.65   1,425   น.ส.ใจแก้ว     
อ้อชัยภูมิ 

  

  23.2 กิจกรรมการขยายพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ 

พ.ค.64-ม.ค.65   2,700   น.ส.พรทิพย์  
ด้วงธิ   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  23.3 กิจกรรมบาริต้า พ.ค.64-ม.ค.65   ไม่ใช้งบ   น.ส.รินญภชั      
มีไพทูล   

  

  23.4 กิจกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ค.64-ม.ค.65   800   นางจันทร์
ประภา ทองริ้ว 

  

  23.5 กิจกรรมช่างซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

พ.ค.64-ม.ค.65   4,800   นายณัฐวุฒิ    
ชัยนอก 

  

  23.6 กิจกรรมเหล็กสร้างคน พ.ค.64-ม.ค.65   1,970   นายพโยธร    
ผลพูน 

  

  23.7 กิจกรรมบริการเข้าปก  
อัดกาว  เข้าเล่มรายงาน 

พ.ค.64-ม.ค.65   3,815   น.ส.กนกกาญจน์   
การะเกษ 

  

24 โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          100,000    นายพีรศิษย์  
สิงห์โสภา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

  
24.1 กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ 

มิ.ย.64-มี.ค.65            25,000    นายพีรศิษย์  
สิงห์โสภา 

  

  
24.2กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ดนตรีไทย 

มิ.ย.64-มี.ค.65            25,000    นางกุมารี  
ทับทิมหล้า 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  
24.3 กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ดนตรีสากล 

มิ.ย.64-มี.ค.65            25,000    นายชินกร    
โสมภา 

  

  
24.4 กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้นาฏศิลป์ 

มิ.ย.64-มี.ค.65            25,000    นายมานะ     
บุญเกิด 

  

25 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นาฏศิลป์ (แข่งขันทักษะ) 

มิ.ย.64-มี.ค.65            30,000    นายมานะ     
บุญเกิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

26 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 

มิ.ย.64-มี.ค.65            10,000    นายจิรวัฒน์  
รัตนเทพบัญชา
กุล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

27 โครงการจัดซื้อและอุปกรณ์
การเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

มิ.ย.64-มี.ค.65       60,000      นายสมนึก    
บุญนาค 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา   

28 โครงการการแข่งขันกีฬา
ภายใน 

ก.ค.64-ธ.ค.64           88,000    นายทรงศักดิ์  
ศรีภักด ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา   

29 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
และโควิด  19 

พ.ค.64-ก.พ.65            63,640    นายทรงศักดิ์  
ศรีภักด ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

30 โครงการพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่และสนามกีฬา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

       63,500      นายสุวรรณ    
กันแพงศรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา   

  30.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
ตาข่ายก้ันลูกฟุตบอลสนาม
ฟุตซอล 

พ.ค.64-ก.พ.65        30,000      นายสุวรรณ    
กันแพงศรี 

  

  30.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
กระถางคบเพลิงสนามกีฬา 

พ.ค.64-ก.พ.65        33,500      นายสุวรรณ    
กันแพงศรี 

  

31 โครงการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่อุตสาหกรรม
กีฬาและกีฬาอาชีพ 

พ.ค.64-ก.พ.65          100,000    นางพัชรินทร์  
จันทพยัคฆ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา   

32 โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

พ.ค.64-ก.พ.65  ไม่ใช้งบ      นายทรงศักดิ์  
ศรีภักด ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

33 โครงการค่าสาธารณูปโภค   1,942,062     นางวีรนุช    
ทองน้อย 

งานวางแผนกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  

  33.1 กิจกรรมค่าไฟฟ้า             
ค่าน้ าประปา 

เม.ย.64-มี.ค.65 1,841,167     นางวีรนุช    
ทองน้อย 

  

  33.2 กิจกรรมค่าโทรศัพท์  
ค่าไปรษณีย์ 

เม.ย.64-มี.ค.65 88,895     นางวีรนุช    
ทองน้อย 

  

  33.3 กิจกรรมค่าขยะ เม.ย.64-มี.ค.65 12,000     นางวีรนุช    
ทองน้อย 

  

34 โครงการสนับสนุนวัสดุ-
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

พ.ค.64-ก.พ.65 555,000     นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

งานวางแผนกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  

35 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ส.ค.64-ม.ค.65       65,147         300,000    นายนิมิตร     
ตันติวโรดม 

งานวางแผนกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

36 โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 6 ปีการศึกษา 2564 

มี.ค.65       77,119      นางดาวรุ่ง  
พรหมอินทร์ 

ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ   

37 โครงการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

พ.ค.64-มิ.ย.64 ไม่ใช้งบ     นายนิมิตร     
ตันติวโรดม   

ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

38 โครงการพัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

พ.ค.64-ก.พ.65         8,000      น.ส.พรรณพร  
วงษ์แหวน 

ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ   

39 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา"หลักสูตร
สมรรถนะและหลักสูตร
ท้องถิ่น" 

พ.ค.64-ต.ค.64 ไม่ใช้งบ     น.ส.พรรณพร  
วงษ์แหวน 

งานพัฒนาหลักสูตร   

40 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทีแพ็กโรงเรียน
หนองไผ่ด้วยรูปแบบ SPM 
4.0 

          150,000    นายสุรัตน์ชัย  
พรมเท้า 

งานวิจัยและ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

  40.1 กิจกรรมช่วยเหลือ
นักเรียนในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (ม้าเร็ว
ไฮเทค) 

ก.ค.64-มี.ค.65   80,000   นายสุรัตน์ชัย  
พรมเท้า 

  

  40.2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีทางไกล 

ก.ค.64-มี.ค.65   70,000   นายสุรัตน์ชัย  
พรมเท้า 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

41 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ม.ค.65-ก.พ.65       23,750           65,000    นายสุรัตน์ชัย  
พรมเท้า 

งานวิจัยและ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

  41.1 กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานศึกษา 

        23,750          

  41.2 กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าวิจัยในชั้น
เรียน   

  ไม่ใช้งบ          

  41.3 กิจกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม Zip 
Grade 

  ไม่ใช้งบ          

  41.4 กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ด้วยตนเอง ม.ปลาย ผลิตงาน 
นวัตกรรม เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน
สะอาด ผลงานทางวิชาการ 
วิชาชีพ 

   65,000       
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

42 โครงการจัดท าบัตร
ประจ าตัวนักเรียนและ
เอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.) 

พ.ค.64-ก.พ.65       13,000            17,500  นางน้ าอ้อย คุณ
ดี 

งานทะเบียนนักเรียน     

43 โครงการพัฒนาระบบงาน
และบุคลากรทะเบียนวัดผล  

พ.ค.64-ก.ย.64         4,000      นางน้ าอ้อย  
คุณดี 

งานทะเบียนนักเรียน     

44 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้าน
วิชาการ 

พ.ค.64-ก.พ.65         3,200      นางน้ าอ้อย  
คุณดี 

งานทะเบียนนักเรียน     

45 โครงการวัดผลประเมินผล
ทางการศึกษา 

      120,515      นางสกุลยา   
พรมเท้า 

งานวัดผล
ประเมินผลนักเรียน 

  45.1 กิจกรรมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา 

พ.ค.64-ก.พ.65      120,515      นางสกุลยา   
พรมเท้า 

  

  45.2 กิจกรรมพัฒนาระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมิน
ของโรงเรียน 

พ.ค.64-ก.พ.65  ไม่ใช้งบ      นางสกุลยา   
พรมเท้า 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  45.3 กิจกรรมพัฒนา
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลสมรรถนะส าคัญ
ของนักเรียน 

พ.ค.64-ก.พ.65  ไม่ใช้งบ      นางสกุลยา   
พรมเท้า 

  

46 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้
และห้องเรียนคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

     1,061,217 นายนิกร     
หล้าน้อย 

งานแหล่งเรียนรู้   

  46.1 กิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ใน
การเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

พ.ค.64-ก.พ.65     34,727 น.ส.สภุาภรณ์ 
กรณ์แก้ว 

  

  46.2 กิจกรรมสนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

พ.ค.64-ก.พ.65     8,700 นายนนท์ปวิธ 
เที่ยงดีฤทธิ์ 

  

  46.3 กิจกรรมสื่อและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

พ.ค.64-ก.พ.65     18,490 น.ส.ธันพิชชา  
สุขสันต์ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  46.4 กิจกรรมพัฒนา 
ปรับปรุงระบบ อุปกรณ์
ห้องเรียนคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

พ.ค.64-ก.พ.65     397,000 นายนิกร    หล้า
น้อย 

  

  46.5 กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

พ.ค.64-ก.พ.65     16,000 น.ส.สภุาภรณ์ 
กรณ์แก้ว 

  

  46.6 กิจกรรมพัฒนาซอต์
ฟแวร์ด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้เรียน 

พ.ค.64-ก.พ.65     8,500 นายนิกร    หล้า
น้อย 

  

  46.7 สนับสนุนระบบ
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการ
สอน (ห้องคอมพิวเตอร์ 
HCEC) 

พ.ค.64-ก.พ.65     577,800 นายราชัย    
แก้วยศ 

  

47 โครงการสนับสนุนการ
จัดการสอนเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ 

พ.ค.64-ก.พ.65     420,000 น.ส.สุภาภรณ ์
กรณ์แก้ว 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

48 โครงการจัดซื้อวัสดุสารนิเทศ
เพื่อการอ่านและการค้นคว้า 

พ.ค.64-ก.พ.65 48,615     นางพวงรัตน์  
จิตอารี   

งานแหล่งเรียนรู้ 

49 โครงการส่งเสริมการอ่าน               10,000    นางพวงรัตน์   
จิตอารี   

งานแหล่งเรียนรู้ 

  49.1 กิจกรรมรักการอ่าน ส.ค.64             6,000    นางพวงรัตน์   
จิตอารี   

  

  49.2 กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

ส.ค.64             4,000    นางพวงรัตน์   
จิตอารี   

  

50 โครงการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 
18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ก.ค.64       10,000      น.ส.กนก
กาญจน์       
การะเกษ 

งานแหล่งเรียนรู้ 

51 โครงการการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 

พ.ค.64-ก.พ.65         1,930      นางกัญญา  
หม่ืนชนะ 

งานนิเทศการเรียน
การสอน 

52 โครงการงานประสานองค์กร
ภายนอก 

พ.ค.64-ก.พ.65 ไม่ใช้งบ     นายมานะ     
บุญเกิด 

งานประสานองค์กร
ภายนอก 

53 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางด้าน
เทคโนโลยี 

ก.ค.64-ก.พ.65             59,500  นายนรเศรษฐ์  
แก้วขาว 

งานสื่อและ
เทคโนโลยี 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

54 โครงการพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนหนองไผ่ 

 ไม่ใช้งบ      นางกรรณิกา  
เหลืองชัยพัฒนา 

งานสื่อและ
เทคโนโลยี 

  54.1 กิจกรรมอบรมการใช้
งานด้านเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

มิ.ย.64-ก.ค.64 ไม่ใช้งบ     นางกรรณิกา  
เหลืองชัยพัฒนา 

  

  54.2 กิจกรรมอบรมการใช้
งานแอพพลิเคชัน Np 
School-Apps 

มิ.ย.64-ก.ค.64 ไม่ใช้งบ     น.ส.ธันพิชชา  
สุขสุนต์ 

  

55 โครงการรับนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

ก.พ.65-มี.ค.65         5,000      นายนิมิตร     
ตันติวโรดม   

งานรับนักเรียน   

56 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย  

          108,980    นายเฉลิมชัย  
พันแนบ   

งานส่งเสริมการ
เรียนรู้  

  56.1 กิจกรรมทบทวนความรู้
รู้สู่การสอบ GAT-PAT 

มิ.ย.64-พ.ย.64   59,490   นายเฉลิมชัย  
พันแนบ   

  

  56.2 กิจกรรมทบทวนความรู้
สู่การสอบ O-NET  

ม.ค.65-มี.ค.65   49,490   นายเฉลิมชัย  
พันแนบ   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

57 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

       31,312      นายศุภชัย   
อานพรหม 

งานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
57.1 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อ 

มิ.ย.64-มี.ค.65  ไม่ใช้งบ      นายศุภชัย   
อานพรหม 

  

  
57.2 กิจกรรมสวนไผ่พอเพียง  มิ.ย.64-มี.ค.65 1,000     นายสมปอง    

ตาลเพชร 
  

  
57.3 กิจกรรมการเพาะเห็ด  มิ.ย.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ     นางจันทร์

ประภา ทองริ้ว 
  

  
57.4 กิจกรรมการท าปุ๋ย
อินทรีย์บ ารุงดิน   

มิ.ย.64-มี.ค.65 2,500     นางพรทิพย์  
ด้วงธิ 

  

  
57.5 กิจกรรมการปลูกพืช
สวนครัวและไม้ผลพอเพียง 

มิ.ย.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ     น.ส.ใจแก้ว     
อ้อชัยภูมิ 

  

  
57.6 กิจกรรมการท านาปลูก
ข้าว "ด าวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" 

มิ.ย.64-มี.ค.65 2,000     นายนิรุตต์  มูลสี   

  
57.7 กิจกรรมปลูกไม้ผลแบบ
ป่านิเวศน ์

มิ.ย.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ     นายณัฐวุฒิ    
ชัยนอก 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  
57.8 กิจกรรมกระถางแก้มลิง
ส าหรับปลูกพืชผัก 

มิ.ย.64-มี.ค.65         3,312      น.ส.ใจแก้ว     
อ้อชัยภูมิ 

  

  
57.9 กิจกรรมธนาคารน้ าใต้
ดินแบบปิด 

มิ.ย.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ     นายธีระวัฒน์ 
พันธุ์แสง 

  

  
57.10 กิจกรรมหลุมขนมครก 
และคลองไส้ไก่  

มิ.ย.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ     นายธีระวัฒน์ 
พันธุ์แสง 

  

  

57.11 กิจกรรมหัตถกรรมจัก
สาน 

มิ.ย.64-มี.ค.65         2,500      นายนะรงค์  
ทองน้อย 

  

  
57.12 กิจกรรมบาริสต้า มิ.ย.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ     น.ส.รินญภชั      

มิไพทูล 
  

  
57.13 กิจกรรมจัดท าป้าย
แหล่งเรียนรู้   

มิ.ย.64-มี.ค.65        11,700      นายศุภชัย    
อานพรหม 

  

  
57.14 กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้นาฏศิลป์   

มิ.ย.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ     นายมานะ     
บุญเกิด 

  

  

57.15 กิจกรรมหลุมพอเพียง มิ.ย.64-มี.ค.65         8,300      นางสุกัญญา  
ตันติวโรดม 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

58 โครงการอาเซียน        19,000      นายภัทรพล 
พิมพา 

งานอาเซียนศึกษา 

  58.1 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ส.ค.64        10,000      นายภัทรพล 
พิมพา 

  

  58.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการอาเซียนศึกษา 
ประจ าปี 2584 

ก.ค.64         5,000      นายภัทรพล 
พิมพา 

  

  58.3 กิจกรรมพัฒนาและ
สร้างเสริมผู้เรียนอาเซียน
ศึกษา 

ธ.ค.64-ม.ค.65         4,000      น.ส.อสมาภรณ์  
มั่นพุฒ 

  

59 โครงการวันแนะแนว
การศึกษา 

       50,314      นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

งานแนะแนว 

  59.1 กิจกรรมแนะแนวสาน
สัมพันธ์พี่พบน้อง 

ธ.ค.64         6,600      นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

  59.2 กิจกรรมป้าย
ประชาสัมพันธ์แนะแนว 

พ.ค.64-ก.พ.65         3,778      นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

  59.3 กิจกรรมเส้นทางสู่รั้วมา
วิทยาลัย 

ต.ค.64-ก.พ.65        11,456      นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  59.4 กิจกรรมเปิดโลก
สถาบันการศึกษา 

ส.ค.64         8,280      นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

  59.5 กิจกรรม YC เพ่ือนคู่
กาย หัวใจทิ้งกัน 

พ.ค.64-ก.พ.65         1,140      นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

  59.6 กิจกรรม ป้าย
ประชาสัมพันธ์นักเรียนสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ 

ม.ค.64-ก.พ.65 19,060     นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

60 โครงการ PORTFOLIO มิ.ย.64-ก.ค.64 3,190     นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

งานแนะแนว 

61 โครงการปีทองแห่งคุณภาพ
การศึกษาต่อ 

       18,171      นายจิรายุส  
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

งานแนะแนว 

  61.1 กิจกรรมประเมิน
นักเรียนด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ 

ส.ค.64 
 

 ไม่ใช้งบ     นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

  61.2 กิจกรรมส ารวจ
เป้าหมายนักเรียน 

ส.ค.64 
 

3,160     นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

  61.3 กิจกรรมตระหนักและ
ความส าคัญการศึกษาต่อ 

ก.ย.64 1,400     นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  61.4 กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่
เป้าหมาย 

ส.ค.64-ก.พ.65 6,600     นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

 61.5 กิจกรรม 10 อาชีพมา
แรง        

ม.ค.65-ก.พ.65 2,860     นายจิรายุส    
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

 

  61.6 กิจกรรมสร้างแหล่ง
เรียนรู้การศึกษาต่อ      

ม.ค.65-ก.พ.65         4,151      นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

  61.7 กิจกรรมสร้างโอกาสใน
การศึกษา      

ม.ค.65-ก.พ.65             6,474  
งบจาก กยศ.   

นายจิรายุส   
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

  

62 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานส าหรับการท างาน
เสริมทักษะงานแนะแนว 

ส.ค.64-มี.ค.65 18,520     นายแดนชัย 
สิงห์สนิท 

  

63 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
การมีงานท า 

 11,685        670,000    นายสรสิช      
ขันตรีมิตร 

งานโครงการพิเศษ  

  63.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
เกี่ยวกับวิชาชีพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

พ.ค.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ     น.ส.ชลลดา    
จันทะอักษร 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  63.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพและการมีงานท า 

พ.ค.64-มี.ค.65 5,300     น.ส.ชลลดา    
จันทะอักษร 

  

  63.3 กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมอาชีพเพ่ือ
การมีงานท าของนักเรียน 

พ.ค.64-มี.ค.65          600,000    นายสรสิช      
ขันตรีมิตร 

  

  63.4 กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

พ.ค.65-มี.ค.65 6,385     นายสรสิช      
ขันตรีมิตร 

  

  63.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิชาชีพจากสถาบันฝีมือ
แรงงาน 

พ.ค.65-มี.ค.65   70,000   น.ส.ชลลดา    
จันทะอักษร 

  

64 โครงการวันมหาธีรราชเจ้า พ.ย.64   5,050   นายยุทธนา   
นาอุดม 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

65 โครงการพัฒนาการสอนเพื่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 

ม.ค.65-ก.พ.65   16,900   นายยุทธนา   
นาอุดม 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

66 โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

มิ.ย.64-ก.ค.64             9,850    นายยุทธนา   
นาอุดม 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

67 โครงการงานชุมนุมลูกเสือ 
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

ธ.ค.64          330,000    นายยุทธนา    
นาอุดม 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

68 โครงการพิธีเข้าประจ าหมู่
ของยุวกาชาดชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ก.ค.64             1,000    นางอรสา      
เสาโกมุท   

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

69 โครงการพิธีทบทวนค า
ปฏิญาณตนและสวนสนาม 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย 

ม.ค.65-ก.พ.65             1,000    นางอรสา       
เสาโกมุท   

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

70 โครงการการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารภาคปกติ ประจ าปี 
2564 

ก.ค.64-พ.ย.64             5,000    น.ส.วิรัตน์      
ค าเขียน 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

71 โครงการการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาวิชา
ทหาร ประจ าปี 2564 

มิ.ย.64-ก.ค.64             5,000    น.ส.วิรัตน์       
ค าเขียน 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

72 โครงการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์
เครื่องช่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ประจ าปี 2564 

มิ.ย.64-ก.ย.64   9,500   น.ส.วิรัตน์       
ค าเขียน 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

73 โครงการพิธีการกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 
2564 

มิ.ย.64-ธ.ค.64   25,000   น.ส.วิรัตน์       
ค าเขียน 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

74 โครงการไผ่ทองรวมใจ 
ห่วงใยส่ิงแวดล้อม 

            26,310    นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

  74.1 กิจกรรมรณรงค์ “ท า
ความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ 
ลดใช้ถุงพลาสติก” 

พ.ค.64-ก.พ.65   6,800   นายบัณฑิต  
พวงดอกไม้ 

  

  74.2 กิจกรรมวันรักต้นไม้
ประจ าปีของชาติ 

ต.ค.64 
 

  4,000   นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว  

  

  74.3 กิจกรรมร่วมปลูก ร่วม
ฟัก ร่วมรักษ์ ป่านิเวศ 

พ.ค.64-ก.พ.65   6,500    นายชินกร  โสม
ภา  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  74.4 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 
และทบทวนค าปณิธานของ
ลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก.พ.65   4,000   นายณัฐวุฒิ    
ชัยนอก 

  

  74.5 กิจกรรมแต้มฝันปั้นป่า
กลางเมืองก าแพงโรงเรียนมี
ชีวิต 

พ.ค.64-ก.พ.65   5,010   นายธีระวัฒน์  
พันธุ์แสง 

  

75 โครงการกิจกรรมชุมนุม 
ส่งเสริมวิชาการ สร้างสรรค์
งาน สร้างสรรค์อาชีพ 

ธ.ค.64-ก.พ.65   40,000   นางศศิธร      
ช่างสุวรรณ 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

76 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

          44,000  
งบจากกรม

ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว   

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

  76.1 กิจกรรมแต้มฝันปั้นป่า
กลางเมือง 

มิ.ย.64     17,500 นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว   

  



  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 139 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  76.2 กิจกรรมสร้างสื่อการ
เรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อม
ออนไลน์ 

มิ.ย.64     ไม่ใช้งบ นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว   

  

  76.3 กิจกรรม  วันคล้ายวัน
สถาปนาลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มิ.ย.64     600 นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว   

  

  76.4 กิจกรรมสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก 

มิ.ย.64     25,900 นางจันทร์
ประภา  ทองริ้ว   

  

  รวมเงินทั้งสิ้น    4,312,680      2,848,498      3,452,191      
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รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

1 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการให้บริการ 
กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

พ.ค.-ก.ย.64 21,400   นางกรทิพย์             
มาอยู่วัง 

งานกิจการ
นักเรียน 

2 โครงการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานวินัยนักเรียน 

 4,480   นายณรงค์ชัย    
สีสุข 

งานวินัยนักเรียน 

  2.1 กิจกรรมระเบียบวินัย
นักเรียนน่ารู้ 

พ.ค.64-มี.ค.65 2,500   นายณรงค์ชัย       
สีสุข 

  

  2.2 กิจกรรมตรวจวินัย
นักเรียนประจ าเดือน 

พ.ค.64-มี.ค.65 1,980   นายณรงค์ชัย        
สีสุข 

  

3 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 70,124 50,000 
 

 น.ส.ชาริณา 
ศรีเหรา 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

  3.1 กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองสัมพันธ์ 

พ.ย.64 62,250   น.ส.ชาริณา 
ศรีเหรา 

  



  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 141 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  3.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

พ.ค.64-ก.ย.64  50,000 
 

 น.ส.บัวเรียน 
ฤทธิ์กล้า 

  

  3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบ
แอปพลิเคชั่น 

พ.ค.64-มี.ค.65 6,000   นางอรสา          
เสาโกมุท 

  

  3.4 กิจกรรมส ารวจนักเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง 

พ.ค.64-มี.ค.65 1,874   นางอรธีรา     
บุญช่วย 

  

4 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 10,410         28,290  
 

 นางญาตา                 
ศรีโคตร   

งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
นักเรียน 

  4.1 กิจกรรม 5ส3R พ.ค.64-มี.ค.65           14,250  
 

 นางญาตา            
ศรีโคตร   

  

  4.2 กิจกรรมการเลือกตั้งสภา
นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ 

พ.ค.64-มี.ค.65 7,530   นางญาตา       
ศรีโคตร   

  

  4.3 กิจกรรมค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นสภามืออาชีพ 

พ.ค.64-มี.ค.65            4,710  
 

 นางญาตา        
ศรีโคตร   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  4.4 กิจกรรมเรียนรู้
ประชาธิปไตยผ่านวัน
รัฐธรรมนูญ 

พ.ค.64-มี.ค.65 2,880   นางญาตา           
ศรีโคตร   

  

  4.5 กิจกรรมค่ายอาสาสภา
นักเรียนเพื่อน้อง 

พ.ค.64-มี.ค.65            9,330  
 

 นางญาตา            
ศรีโคตร   

  

  5  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานตาม
นโยบายของงานสภา
นักเรียน  

พ.ค.64-มี.ค.65          40,000   นางญาตา            
ศรีโคตร   

งานกิจกรรม
นักเรียน 

  6  โครงการโรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ  

พ.ค.64-มี.ค.65            5,900   นางญาตา                
ศรีโคตร   

งานกิจการ
นักเรียน 

  7  โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 11,000 7,000  นายณรงค์ชัย   
สีสุข 

งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 7.1 กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกนน า(Gen Z) ต้านภัยบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

พ.ค.64-มี.ค.65  7,000 
 

 นายณรงค์ชัย       
สีสุข 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

 7.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการ
ต้านบุหรี่และเครื่องดื่ม          
แอกอฮอล์ในห้องเรียน  

พ.ค.64-มี.ค.65 5,000   นายนนท์ปวิธ  
เที่ยงดีฤทธิ์ 

 

 7.3 กิจกรรมเสียงตามสายพิษ
ภัยยาเสพติดต้านบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
โรงเรียน  

พ.ค.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ   นายสุวรรณ             
กันแพงศรี  

 

 7.4 กิจกรรมรณรงค์วันงด     
สูบบุหรี่โลก 

มิ.ย.65 1,000   นายสุวรรณ       
กันแพงศรี  

 

 7.5 กิจกรรมโรงเรียนปลอด
บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

พ.ค.64-มี.ค.65 5,000   นายณรงค์ชัย        
สีสุข 

 

  8  โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 8,500 13,000  นายสุวรรณ       
กันแพงศรี  

งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

  8.1 กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกนน าต้านภัยยาเสพติด 

พ.ค.64-มี.ค.65  8,000  นายสุวรรณ                 
กันแพงศรี  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  8.2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  พ.ค.64-มี.ค.65  5,000  นายสุวรรณ           
กันแพงศรี  

 

  8.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการยา
เสพติดในห้องเรียน  

พ.ค.64-มี.ค.65 2,500   นายสุวรรณ             
กันแพงศรี  

 

  8.4 กิจกรรมเสียงตามสายพิษ
ภัยยาเสพติด  

พ.ค.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ   นายสุวรรณ             
กันแพงศรี  

 

  8.5 กิจกรรมรณรงค์วัน
ต่อต้านยาเสพติด 

มิ.ย.64 3,000   นายสุวรรณ             
กันแพงศรี  

 

  8.6 กิจกรรมตรวจปัสสาวะหา
สารเสพติด 

พ.ค.64-มี.ค.65 3,000   นายสุวรรณ             
กันแพงศรี  

 

  8.7 กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์
(จิตสังคมบ าบัดใน
สถานศึกษา) 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65         ไม่ใช้งบ   นายสุวรรณ             
กันแพงศรี 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

9 โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

  9,254 
 

 นายเริงนรินทร์  
ขาวสะอาด 

งานคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมไทย 

  9.1 กิจกรรมสวดมนต์ พ.ค.64-มี.ค.65  ไม่ใช้งบ    นายเริงนรินทร์   
ขาวสะอาด 

 

  9.2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา พ.ค.64-มี.ค.65  ไม่ใช้งบ    นายเริงนรินทร์    
ขาวสะอาด 

 

  9.3 กิจกรรมน้องไหว้พ่ี             
พ่ีรับไหว้น้อง 

พ.ค.64-มี.ค.65  ไม่ใช้งบ    นางญาตา            
ศรีโคตร   

 

  9.4 กิจกรรมจิตเป็นสมาธิ
ก่อนเรียน 

พ.ค.64-มี.ค.65  ไม่ใช้งบ    นายรชฎ        
แก้วเกิด 

 

  9.5 กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

มิ.ย.64  2,500  นายนิรุตต์ มูลสี  

  9.6 กิจกรรมวัดในโรงเรียน
(การท าบุญตักบาตร) 

พ.ค.64-มี.ค.65  6,754  นางดาวรุ่ง พรหม
อินทร์ 

 

  9.7 กิจกรรมธรรมะประจ าวัน
พระ 

พ.ค.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ  
 

  นายเริงนรินทร์   
ขาวสะอาด 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

10 โครงการอัตลักษณ์โรงเรียน
(กองพันชมพูฟ้า) 

พ.ค.64-มี.ค.65   15,000  น.ส.สุวรรณี       
ภู่ชัย 

งานกองพันชมพู
ฟ้า 

11 โครงการกิจกรรมนักเรียน        79,000          82,700   นายมานะ      
บุญเกิด 

งานกิจกรรม
นักเรียน 

 11.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 

พ.ค.64       20,000     นายมานะ        
บุญเกิด 

 

 11.2 กิจกรรมวันเกษียณ
เกษมสุข (ภาคกลางวัน) 

ก.ย.64       12,000     นายมานะ       
บุญเกิด 

 

 11.3 กิจกรรมปีใหม่ ธ.ค.64       17,000           20,000   นายเฉลิมชัย         
พันแนบ 

 

 11.4 กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ ก.พ.65            62,700   นางสาวดวงกมล 
ธูปหอม 

 

 11.5 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ก.พ.65       30,000     นายสรสิช            
ขันตรีมิตร 

 

12 โครงการ TO BE NUMBER 
ONE 

พ.ค.64-มี.ค.65       20,000          20,000  
 

 นางสาวจุฑามาศ        
อ่อนตา 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

13 โครงการส่งเสริมสวัสดิการ 
สวัสดิภาพของนักเรียนและ
บุคคลากร 

  ไม่ใช้งบ    นางพัชรินทร์  
จันทพยัคฆ์ 

งานสวัสดิการ 

  13.1 กิจกรรมประกันชีวิต
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

พ.ค.64  ไม่ใช้งบ        

  13.2 กิจกรรมส่งเสริม
สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว
ที่ได้รับผลกระทบ 

พ.ค.64  ไม่ใช้งบ        

14 โครงการถนนปลอดภัย          5,000            5,000   น.ส.บัวเรียน          
ฤทธิ์กล้า 

งานกิจการ
นักเรียน 

  14.1 กิจกรรมฝึกขับขี่อย่าง
ปลอดภัย 

ส.ค.64         5,000         

  14.2 กิจกรรมพัฒนาโรงจอด
รถ 

พ.ย.64             5,000       

15 โครงการกล้องวงจรปิดรักษา
ความปลอดภัย 

พ.ค.64-มี.ค.65       90,000     นายวัชรวิชญ์  
ด้วงทา 

งานกิจการ
นักเรียน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

16 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ 

พ.ค.64-มี.ค.65   367,560  นางสาว
กมลวรรณ     
อิงขนร 

งานทัศนศึกษา 

17 โครงการธนาคารโรงเรียน     
หนองไผ่ 

            5,955   นางเพลินทิพย์ 
โล่สุวรรณ 

งานธนาคาร
โรงเรียน 

  17.1 กิจกรรมนักออมน้อย 
สัปดาห์รักการออม 

พ.ค.64-มี.ค.65            1,875   นางเพลินทิพย์           
โล่สุวรรณ 

  

  17.2 กิจกรรมนักออมน้อย       
ดิลิเวอรี่ 

พ.ค.64-มี.ค.65            1,950   นางเพลินทิพย์       
โล่สุวรรณ 

  

  17.3 กิจกรรมประกวด
กิจกรรมส่งเสริมการออมกับ
ธนาคารออมสิน 

ก.พ.65-มี.ค.65            2,130   นางเพลินทิพย์     
โล่สุวรรณ 

  

18 โครงการอบรมสร้างจิตส านึก
ต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์
ในสถาบันการศึกษา 

ก.ค.64            7,200   นายณรงค์ชัย        
สีสุข 

งานวินัยนักเรียน 

19 โครงการมอบทุนการศึกษา        12,000    นายชวุฒิ        
มากมิ่ง 

งานกิจการ
นักเรียน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/         
กลุ่มสาระฯ 

  19.1 กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษา 

มิ.ย.64-ส.ค.64       10,000    นายชวุฒ ิ      
มากมิ่ง 

  

  19.2 กิจกรรมทุนเรียนฟรี
ตลอดหลักสูตร 

มิ.ย.64-ส.ค.64         2,000    นายชวุฒ ิ           
มากมิ่ง 

  

 รวมเงินทั้งสิ้น  331,914         656,859    
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รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณกลุ่มบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ตารางท่ี 14 แสดงรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/          
กลุ่มสาระฯ 

1 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

พ.ค.64-มี.ค.65 160,000   น.ส.จิตรวดี           
ภักดีสาร 

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

พ.ค.64-มี.ค.65 109,600   น.ส.จิตรวดี          
ภักดีสาร 

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ 

 53,520   น.ส.จิตรวดี       
ภักดีสาร 

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

  3.1 กิจกรรมพัฒนาครูด้าน
ภาษาอังกฤษ 

พ.ค.64-มี.ค.65 17,840   น.ส.จิตรวด ีภักดีสาร งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  3.2 กิจกรรมการพัฒนาครู
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
และปัญญาประดิษฐ์ 

พ.ค.64-มี.ค.65 17,840   น.ส.จิตรวด ีภักดีสาร งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/          
กลุ่มสาระฯ 

 3.3 กิจกรรมการพัฒนาครู
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

พ.ค.64-มี.ค.65 17,840   น.ส.จิตรวด ีภักดีสาร งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4 โครงการพัฒนาครูให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน 
(Perfoment Agreement 
: PA) 

พ.ค.64-พ.ย.64 17,840   น.ส.จิตรวดี        
ภักดีสาร 

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการท างานของ
สถานศึกษา (Integrityand 
Transparency 
Assessment :ITA) 

พ.ค.64-มี.ค.65 4,000   นายสมปอง         
ตาลเพชร 

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

  17,840   นายสมปอง          
ตาลเพชร 

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/          
กลุ่มสาระฯ 

 6.1 กิจกรรมคุรุชน คน
คุณธรรม 

พ.ค.64-มี.ค.65 17,840   นายสมปอง          
ตาลเพชร 

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 6.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี 

พ.ค.64-มี.ค.65        ไม่ใช้งบ   นายสมปอง          
ตาลเพชร 

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

  25,751   นางดวงจันทร์        
สิงห์โสภา 

กลุ่มงานส านักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  7.1 กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

พ.ค.64-มี.ค.65 20,751   นางดวงจันทร์        
สิงห์โสภา 

กลุ่มงานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

  7.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการ
บันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 

พ.ค.64-มี.ค.65 5,000   นางดวงจันทร์        
สิงห์โสภา 

กลุ่มงานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่เวรยาม 

พ.ค.64-มี.ค.65 4,000   นายนิรุตต์  มูลสี งานรักษาความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/          
กลุ่มสาระฯ 

9 โครงการก่อสร้าง
ห้องปฏิบัติการศูนย์ HCEC 
โรงเรียนหนองไผ่ 

  200,000   นายวัชรวิชญ์             
ด้วงทา 

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

  9.1 กิจกรรมก่อสร้างห้องศูนย์
ปฏิบัติการ HCEC  

พ.ค.64-มี.ค.65 200,000   นายวัชรวิชญ ์     
ด้วงทา 

งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  9.2 กิจกรรมพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์ HCEC 

พ.ค.64-มี.ค.65   204,000 
งบศูนย์ HCEC 

นายราชัย  แก้วยศ งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  รวมทั้งสิ้น        592,551        204,000      
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รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณกลุ่มอ านวยการ  
ตารางท่ี 15 แสดงรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณของกลุ่มอ านวยการ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/          
กลุ่มสาระฯ 

1 โครงการงานส านักงานกลุ่มอ านวยการ  81,000 น.ส.ปวีณา   มลทาทิพย์ งานส านักงานกลุ่ม
อ านวยการ 

  1.1 กิจกรรมบริหารงานธุรการ พ.ค.64-มี.ค.65 65,600 น.ส.ปวีณา   มลทาทิพย์   
  1.2 กิจกรรมบริหารงานเลขานุการ พ.ค.64-มี.ค.65 15,400 นายมานะ  บุญเกิด  

2 โครงการชุมชนสัมพันธ์  
 

23,810 นางจันทร์ประภา ทองริ้ว งานชุมชนและภาคี
เครือข่าย/งาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  2.1 กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน พ.ค.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว   
  2.2 กิจกรรมงานสวัสดิการ พ.ค.64-มี.ค.65 13,810 นางโรจณา มาคาน   
  2.3 กิจกรรมช่วยเหลือบุคลากรและ

นักเรียน 
พ.ค.64-มี.ค.65 ไม่ใช้งบ น.ส.อสมาภรณ์  มั่นพุฒ   

  2.4 กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองไผ่ และภาคี
เครือข่าย 

พ.ค.64-มี.ค.65 10,000 นางโรจณา มาคาน   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/          
กลุ่มสาระฯ 

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ประชาสัมพันธ์ 

พ.ค.64-มี.ค.65 70,000 น.ส.วริศรา  ช านาญพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 

4 โครงการมาตรการความปลอดภัยการ
ปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ 

พ.ค.64-มี.ค.65 4,000 น.ส.ปวีณา  มลทาทิพย์ งานอ านวยการ 

5 โครงการวันไหว้ครู มิ.ย.64 10,000 น.ส.วริศรา  ช านาญพันธ์ งานอ านวยการ 
  รวมทั้งสิ้น   188,810     
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รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
ตารางท่ี 16 แสดงรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณของกลุ่มบริหารงบประมาณ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ 

1 โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและ
แผน 

ธ.ค.64-ก.พ.65 12,000 น.ส.ออมทิพย์   ภัสรางกูร งานนโยบายและแผน 

2 โครงการการจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ธ.ค.64-ก.พ.65 40,000 น.ส.ออมทิพย์   ภัสรางกูร งานนโยบายและแผน 

3 โครงการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พ.ค.64-มี.ค.65 5,000 น.ส.จิตรวดี      
ภักดีสาร 

งานพัฒนาประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4 โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและ
บัญชี 

ม.ค.65-ก.พ.65 40,000 น.ส.วีรนุช ทองน้อย งานการเงินและบัญชี 

5 โครงการพัฒนาและจัดการระบบ
บริหารงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์ 

เม.ย.64-มี.ค.65 265,794 นายอนุรักษ์  เพชรไทย งานพัสดุและบริหาร
สินทรัพย์ 

6 โครงการมาตรการป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

พ.ค.64-มี.ค.65 2,000 นางสาววิยดา  ขุนพรหม  งานแผนงานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 

7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระบบงานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

พ.ค.64-มี.ค.65 55,000 
 

น.ส.วลัยพร นาคธรรมชาติ  งานการเงินและบัญชี 

 รวมทั้งสิ้น     419,794    
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รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไป  
ตารางท่ี 17 แสดงรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณของกลุ่มบริหารทั่วไป  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

พ.ค.64-มี.ค.65 56,000   20,000 นางพัชรินทร์  
จันทพยัคฆ์ 

งานอนามัยโรงเรียน 

2 โครงการวันเข้าพรรษา ก.ค.64  12,700   นางจันท์ประภา     
ทองริ้ว 

งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

3 โครงการวันลอยกระทง พ.ย.64  8,000   นางจันท์ประภา    
ทองริ้ว 

งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

4 โครงการวันปิยมหาราช ต.ค.64 4,000     นายสายรุ้ง นิลมูล งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

5 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน 

ม.ค.65 8,000   

  

นางมณี   ด้วงนิล งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ 

6 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 

พ.ค.64-มี.ค.65 5,500     นางสาวศุภรา    
จันทสิงห์ 

งานสารสนเทศ 

7 โครงการพัฒนางานศูนย์วิทยุ
สื่อสารไผ่ทอง 

พ.ค.64-มี.ค.65 4,054     นายอนุรักษ์        
เพชรไทย 

งานประสาน
หน่วยงานภายนอก  

8 โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

พ.ค.64-มี.ค.65 45,000     นายสรสิช             
ขันตรีมิตร 

งานโสตทัศนศึกษา 

9 โครงการพัฒนางานส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 

พ.ค.64-มี.ค.65 12,000     นางมณี ด้วงนิล งานส านักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

10 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสาธารณูปโภค 

 456,717 
    

นายนิรุตต์  มูลสี งานอาคารสถานที่ 

 
 

10.1 กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่และระบบสาธารณูปโภค 

พ.ค.64-มี.ค.65 226,717  
 

นายนิรุตต์ มูลสี 
 

 10.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 130,000  

 

นายณัฐวุฒิ ชัยนอก 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ 

11 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
และเว็บไซต์โรงเรียน 

พ.ค.64-มี.ค.65   747,681 นายราชัย แก้วยศ งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

12 โครงการพัฒนาอาคารพิสุทธิ์
ภักษา 

พ.ค.64-มี.ค.65   270,000 นางสุกัญญา            
ตันติวโรดม 

งานโภชนาการ 

13 โครงการส่งเสริมพัฒนาห้อง
ประชุมโรงเรียน 

พ.ค.64-มี.ค.65 20,000   นายจีรวัฒน์           
รัตนเทพบัญชากุล 

งานอาคารสถานที่ 

14 โครงการจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา 

พ.ค.64-มี.ค.65   1,640,000 นายนิรุตต์ มูลสี งานอาคารสถานที่ 

15 โครงการอารยเกษตร        สืบ
สาร รักษา ต่อยอด ตามแนม
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ าใจ
และความหวัง”  

พ.ค.64-มี.ค.65  30,000  นางจันประภา  
ทองริ้ว  

งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย  

16 โครงการการจัดการขยะที่ต้น
ทาง 

พ.ค.64 - มี.ค.65 12,000   น.ส.ชลลดา        
จันทะอักษร 

งานอาคารสถานที่ 

 รวมทั้งสิ้น  623,271 50,700 2,677,681   
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รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
ตารางท่ี 18 แสดงรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เงินอุดหนุน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสอดคล้องตาม
นโยบาย 

ธ.ค.64 - ก.พ.65        718,780  นายมานะ บุญเกิด โรงเรียนหนองไผ่ 

 รวมทั้งสิ้น  718,780   
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งบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ด้านคุณภาพนักเรียน (Quality Student)(เป็นคนดี มีวิชา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย) 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
     แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางวิชาการ สมรรถนะ และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ตารางท่ี 19 แสดงงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ที่ 1  
ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริม พัฒนา
ทักษะ และ
ศักยภาพนักเรียน
ทางวิชาการ ตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1  : ผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่
ละระดับชั้น 
 

โครงการ : ค่ายรักษ์ภาษาไทย ภูมิใจ
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 13,000 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการ : เสริมประสิทธิผลด้านการ
อ่านการเขียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 4,000 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการ : พัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
(ชั้นม.1/10) 
 
 
 

 2,000 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริม พัฒนา
ทักษะ และ
ศักยภาพนักเรียน
ทางวิชาการ ตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ 

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1  : ผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่
ละระดับชั้น 

(ต่อ) 

โครงการ : ส่งเสริมการอ่าน  10,000  แหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 รักการอ่าน  6,000  
กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์ห้องสมุด  4,000  
โครงการ : สารนิเทศเพ่ือการอ่าน
และการค้นคว้า 

48,615 
 

  แหล่งเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 
 
 

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 102,836  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์  43,296  

กิจกรรมที่ 2 ค่ายวิทยาศาสตร์   49,300  
กิจกรรมที่ 3 การปลูกพืช                
ไฮโดรโปนิกส์  

 7,100  

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ 
 
 

 3,140  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริม พัฒนา
ทักษะ และ
ศักยภาพนักเรียน
ทางวิชาการ ตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ 

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมี
ความสามารถ เชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ สร้างโครงการ 
ผลงาน ผลผลิต สร้าง
นวัตกรรม มีการน าไปใช้
และเผยแพร่ 

โครงการ : วันส าคัญกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 35,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่  15,000  

กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ  20,000  
โครงการ : กิจกรรมชุมนุม ส่งเสริม
วิชาการ สร้างสรรค์งาน สร้างสรรค์
อาชีพ 

 40000  งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : อาเซียน 19,000   งานอาเซียน
ศึกษา กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์อาเซียน 10,000   

กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทาง
วิชาการอาเซียนศึกษา ประจ าปี 
2564 

5,000   

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและสร้างเสริม
ผู้เรียนอาเซียนศึกษา 

4,000   

โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนศิลปะ 

 100,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ    

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ 

 25,000  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริม พัฒนา
ทักษะ และ
ศักยภาพนักเรียน
ทางวิชาการ ตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ 

(ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมี
ความสามารถ เชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ สร้างโครงการ 
ผลงาน ผลผลิต สร้าง
นวัตกรรม มีการน าไปใช้
และเผยแพร่ 

(ต่อ) 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้
ดนตรีไทย 

 25,000   

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้
ดนตรีสากล 

 25,000   

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้
นาฏศิลป์ 

 25,000   

โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10,000 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ    
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

2 ส่งเสริม
ความสามารถ 
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสาร และ
ทักษะดิจิทัล 

 

ตัวช้ีวัด : ผู้เรียนมี
ความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

โครงการ : สนับสนุนการจัดการสอน
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

  420,000 งานแหล่งเรียนรู้ 

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางด้านเทคโนโลยี 

  59,500 
 

งานสื่อและ
เทคโนโลยี 

3 สร้างทักษะ
พ้ืนฐานชีวิต การ
ท างาน และ
ทักษะอาชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีในการ
ท างานหรืองานอาชีพ  

โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

 90,919  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
การงานอาชีพ    

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการท างานและ
งานอาชีพการเพาะปลูกพืช 

 4,770  

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท างานและ
งานอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 

 6,754  

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการท างานและ
งานอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

 12,990  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

3 สร้างทักษะ
พ้ืนฐานชีวิต การ
ท างาน และ
ทักษะอาชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีในการ
ท างานหรืองานอาชีพ  

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการท างานและ
งานอาชีพงานประดิษฐ์ 

 3,405  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
การงานอาชีพ    กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการท างานและ

งานอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัว 
 4,940  

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการท างานและ
งานอาชีพขนมอบขนมไทย 

 8,660  

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการท างานและ
งานอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.ต้น 

 12,150  

กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมการท างานและ
งานอาชีพช่างไม้ครุภัณฑ์ 

 9,550  

กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการท างานและ
การฝึกฝีมือ 

 4,490  

กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมการท างาน
และงานอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้า         
ม.ปลาย 

 8,500  

กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมการท างาน
และงานอาชีพงานผ้า 
 

 14,710  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

3 สร้างทักษะ
พ้ืนฐานชีวิต การ
ท างาน และ
ทักษะอาชีพ 

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีในการ
ท างานหรืองานอาชีพ  

(ต่อ) 

โครงการ : ส่งเสริมการมีอาชีพ  15,510  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
การงานอาชีพ    

กิจกรรมที่ 1 การเพาะพันธุ์ผัก
จ าหน่าย 

 1,425  

กิจกรรมที่ 2 การขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ 

 2,700  

กิจกรรมที่ 3 บาริต้า  ไม่ใช้งบ  
กิจกรรมที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์  800  
กิจกรรมที่ 5 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  4,800  

กิจกรรมที่ 6 เหล็กสร้างคน  1,970  
กิจกรรมที่  7 บริการเข้าปก              
อัดกาว  เข้าเล่มรายงาน 

 3,815  

โครงการ : ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมี
งานท า 

11,685 670,000  งานโครงการ
พิเศษ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
เกี่ยวกับวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ไม่ใช้งบ 
  

 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
และการมีงานท า 

5,300 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

3 สร้างทักษะ
พ้ืนฐานชีวิต การ
ท างาน และ
ทักษะอาชีพ 
(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีในการ
ท างานหรืองานอาชีพ  

(ต่อ) 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมอาชีพเพ่ือการมีงานท าของ
นักเรียน 

 600,000  งานโครงการ
พิเศษ 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการ 

6,385   

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะวิชาชีพ
จากสถาบันฝีมือแรงงาน 

 70,000  

โครงการ : พัฒนางานธนาคาร
โรงเรียน 

 5,955  งานธนาคาร
โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 1 นักออมน้อย สัปดาห์รัก
การออม 

 1,875  

กิจกรรมที่ 2 นักออมน้อยดิลิเวอรี่  1,950  
กิจกรรมที่ 3 ประกวดกิจกรรม
ส่งเสริมการออมกับธนาคารออมสิน 
 
 
 

 2,130  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

3 สร้างทักษะ
พ้ืนฐานชีวิต การ
ท างาน และ
ทักษะอาชีพ 

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะการท า
เกษตรปลอดภัย  

โครงการ : การเกษตรปลอดภัย
สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 

 7,750  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
การงานอาชีพ    กิจกรรมที่ 1 พืชผักอินทรีย์  4,750  

กิจกรรมที่ 2 แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น 

 3,000  

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพเพ่ือ
การศึกษาต่อ 
 

โครงการ : วันแนะแนวการศึกษา 50,314   งานแนะแนว 
กิจกรรมที่ 1 แนะแนวสานสัมพันธ์พ่ี
พบน้อง 

6,600   

กิจกรรมที่ 2 ป้ายประชาสัมพันธ์แนะ
แนว 

3,778   

กิจกรรมที่ 3 เส้นทางสู่รั้วมาวิทยาลัย 11,456   
กิจกรรมที่ 4 เปิดโลก
สถาบันการศึกษา 

8,280   

กิจกรรมที่ 5  YC เพ่ือนคู่กาย หัวใจ
ทิ้งกัน 

1,140   

กิจกรรมที่ 6 ป้ายประชาสัมพันธ์
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ 
 

19,060   
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

3 สร้างทักษะ
พ้ืนฐานชีวิต การ
ท างาน และ
ทักษะอาชีพ 

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพเพ่ือ
การศึกษาต่อ 
 

โครงการ : Portfolio 3,190   งานแนะแนว 
โครงการ : ปีทองคุณภาพการศึกษา
ต่อ 

18,171   งานแนะแนว 

กิจกรรมที่ 1 ประเมินนักเรียนด้วย
แบบทดสอบออนไลน์ 

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 2 ส ารวจเป้าหมาย
นักเรียน 

3,160   

กิจกรรมที่  3 ตระหนักและ
ความส าคัญการศึกษาต่อ 

1,400   

กิจกรรมที่ 4 แรงบันดาลใจสู่
เป้าหมาย         

6,600   

กิจกรรมที่ 5  10 อาชีพมาแรง        2,860   
กิจกรรมที่ 6 สร้างแหล่งเรียนรู้
การศึกษาต่อ      

4,151   

กิจกรรมที่ 7 สร้างโอกาสใน
การศึกษา      

  6,474  
งบจาก  
กยศ. 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

4 สร้างศักยภาพ 
ในการจัดการสุข
ภาวะ 
ที่ดีในการ
ด ารงชีวิต 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 

โครงการ : จัดซื้อและอุปกรณ์การ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

60,000 
 

  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และ พลศึกษา 

โครงการ : การแข่งขันกีฬาภายใน  88,000 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

โครงการ : กีฬาต้านยาเสพติดและโค
วิด 19 

 63,640 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

โครงการ : ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย  

ไม่ใช้งบ 
 

  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

5 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด : ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ 
 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยในความถนดั
ทั่วไป (GAT – General Aptitude 
Test )ของนักเรียน ม.6 

 10,000 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยสู่การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

 10,000 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

89,845   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมที่ 1 การเรียนรูด้วยวิธีการ 
Active Learning 

86,845   

กิจกรรมที่ 2 คลินิกวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

3,000   
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

5 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัด : ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ 

(ต่อ) 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 75,502 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์   กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม 

ความรู้เพื่อการสอบ O-NET  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 14,210  

กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์คณิตศาสตร์  5,192  
กิจกรรมที่ 3 ปรับพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 

 26,300  

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะการคิด 
ค านวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/9 

 3,500  

กิจกรรมที่ 5 ค่ายคณิตศาสตร์  
Math  Camp 

 26,300  

โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย 

 108,980  งานส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนความรู้รู้สู่การ
สอบ GAT-PAT 

 59,490  

กิจกรรมที่ 2 ทบทวนความรู้สู่การ
สอบ O-NET  

 49,490  
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
     แผนงานที่ 2 พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

1 เป็นเลิศวิชาการ  
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกิจกรรม
ทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : นักเรียนที่
ได้รับการ พัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

โครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

28,500 
 

  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10,000 4,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม                                                   

10,000 

 

 

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม นักเรียนชั้น ม.6  

ไม่ใช้งบ 

 

 

กิจกรรมที่ 3 ตอบปัญหาวันมาฆบูชา 
 
 

 4,000  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

1 เป็นเลิศวิชาการ  
(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกิจกรรม
ทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : นักเรียนที่
ได้รับการ พัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

(ต่อ) 

โครงการ : ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ  

27,750 
 

  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

โครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการการงานอาชีพ 

 13,930  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
การงานอาชีพ    กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพงาน

อาชีพการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ 
ม.1-3 

 4,680  

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพงาน
อาชีพการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ  ม.1-3 
และ ม.4-6 

 7,200  

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนโครงงานอาชีพ ระดับชั้น      
ม.4-6 

 1,150  

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพงาน
อาชีพการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น  
ม.4-6 

 900  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

1 เป็นเลิศวิชาการ  
(ต่อ) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกิจกรรม
ทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : นักเรียนที่
ได้รับการ พัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

(ต่อ) 

โครงการ : กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่
อุตสาหกรรมกีฬาและกีฬาอาชีพ 

    100,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพ
นาฏศิลป์ (แข่งขันทักษะ) 

 30,000 
 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ    

โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพด้าน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

65,147 300,000  งานวางแผน
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

โครงการ : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี (SMET Classroom) 

  423,000 งานส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์ (โครงการ : ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์) 

 20,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

19,000 
 

  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

(โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์) 

2 สื่อสารสองภาษา  
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
ทักษะและความสามารถ
ด้านภาษาเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า สื่อสาร  
และการน าเสนอผลงาน  
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมี
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน 

โครงการ : สนับสนุน ส่งเสริม      
การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  1,843,500 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ   กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ   1,551,000 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจ้างครู
ชาวต่างชาติ 

  240,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้ออุปกรณ์พ้ืนฐาน   22,500 
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพัก 

  30,000 

โครงการ : พัฒนาทักษะทางภาษา  96,600  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ   

กิจกรรมที่ 1 ละครสั้นภาษาอังกฤษ   12,000  
กิจกรรมที่ 2 ค่ายภาษาอังกฤษ-
ภาษาจีน 

 54,600  

กิจกรรมที่ 3 วันคริสต์มาส   15,000  
กิจกรรมที่ 4 วันตรุษจีน เปิดประตูสู่
แดนมังกร 
 

 15,000  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

3 ล้ าหน้าทาง
ความคิด 
ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค ์
ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
ทักษะ สามารถสร้าง
ผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
(Independent 
Study) ทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพ หรือกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียน
สามารถออกแบบ 
ประดิษฐ์ สร้างสรรค์
ผลงาน หรือนวัตกรรมทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent 
Study)  

โครงการ : พัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

23,750 65,000  งานวิจัยและ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 1 การน าเสนอผลงาน

ศึกษา 
23,750 

 
 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การท าวิจัยในชั้นเรียน   

ไม่ใช้งบ 
 

 

กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ข้อสอบ
โดยใช้โปรแกรม Zip Grade 

ไม่ใช้งบ 
 

 

กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง ม.
ปลาย ผลิตงาน นวัตกรรม เป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อม หรือพลังงานสะอาด 
ผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ 

 65,000  
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ด้านคุณภาพนักเรียน (Quality Student)(เป็นคนดี มีวิชา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย) 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม จริยธรรมให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
     แผนงานที่ 1 การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ตารางท่ี 20 แสดงงบประมาณโครงการประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  
ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริม พัฒนา 
อัตลักษณ์นักเรียน  

ตัวช้ีวัด : ผู้เรียนมี        
อัตลักษณ์นักเรียน 
“ความมีวินัย” 

โครงการ : พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานวินัยนักเรียน 

4,480   งานวินัยนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 ระเบียบวินัยนักเรียน 
น่ารู้ 

2,500   

กิจกรรมที่ 2 ตรวจวินัยนักเรียน
ประจ าเดือน 

1,980   

2 ส่งเสริม พัฒนา
นักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณธรรม     
อัตลักษณ์ “มีวินัย 
ซื่อสัตย์ พอเพียง 

โครงการ : ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม 

 149,141  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 1 โครงงานพัฒนา        
จริยคุณ 

 61,255  

กิจกรรมที่ 2 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
และเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

 71,650  

กิจกรรมที่ 3 ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม 
สพฐ. 

 16,236  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

2 ส่งเสริม พัฒนา
นักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามโรงเรียน
สุจริต “กระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียงมีจิตสาธารณะ” 

โครงการ : ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โรงเรียนสุจริต 

 18,190  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 1 ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน                                       3,190  
กิจกรรมที่ 2 ภาพยนตร์สั้นต่อต้าน
การทุจริต 

 5,000  

กิจกรรมที่ 3 บริษัทสร้างการดี  10,000  
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนดในแต่
ละระดับชั้น 

โครงการ : จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์
เครื่องช่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปี 2564 

 9,500 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : พิธีการกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร ประจ าปี 2564 

 25,000 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : การรับสมัครและรายงาน
ตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 
2564 

 5,000 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารภาคปกติ ประจ าปี 2564 
 

 5,000 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

2 ส่งเสริม พัฒนา
นักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนดในแต่
ละระดับชั้น 

(ต่อ) 
 

โครงการ : พิธีเข้าประจ าหมู่ของ ยุว
กาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 1,000 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : พิธีทบทวนค าปฏิญาณ
ตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย 

 1,000 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : วันสมเด็จพระมหาธีรราช
เจ้า 

 5,050 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : พัฒนาการสอนเพ่ือการ
เรียนรู้ของผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

 16,900 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

 9,850 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม จริยธรรมให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 แผนงานที่ 2 เทิดทูนสถาบัน ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในแต่งกาย การร่วม
กิจกรรมการเข้าแถวและ
การเคารพธงชาติ และการ
ตรงต่อเวลาในการมา
โรงเรียนและเวลาเรียน    
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมี
ความเคารพครูและไหว้
พระพุทธปฎิมาวาสนัฎฐา
รสม ์
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองดีและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

โครงการ : เอกลักษณ์โรงเรียน
(กองพันชมพูฟ้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15,000 
 

 งานกองพันชมพู
ฟ้า 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองดีและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

2 เทิดทูนสถาบัน 
ภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามหลัก
พระพุทธศาสนาและความ
เป็นไทย  
 
 
 

โครงการ : ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

  9,254  งานคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมไทย กิจกรรมที่ 1 สวดมนต์   ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 2 สอบธรรมศึกษา   ไม่ใช้งบ   
กิจกรรมที่ 3 น้องไหว้พ่ี พี่รับไหว้
น้อง 

  ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 4 จิตเป็นสมาธิก่อน
เรียน 

  ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 5 พิธีแสดงตนเป็น    
พุทธมามกะ 

  2,500  

กิจกรรมที่ 6 วัดในโรงเรียน (การ
ท าบุญตักบาตร) 

  6,754  

กิจกรรมที่ 7 ธรรมะประจ าวัน
พระ 

 ไม่ใช้งบ  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

2 เทิดทูนสถาบัน 
ภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามหลัก
พระพุทธศาสนาและความ
เป็นไทย  

(ต่อ) 
 
 

โครงการ : วันเข้าพรรษา  12,700  งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย 

โครงการ : วันลอยกระทง  8,000  งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับสถาบันโรงเรียน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการ : อบรมสร้างจิตส านึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สถาบันการศึกษา 

 7,200 
 

 งานวินัยนักเรียน 

โครงการ : งานชุมนุมลูกเสือ 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

 330,000 
 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : วันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน 
 

8,000 
 

  งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

2 เทิดทูนสถาบัน 
ภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับสถาบันโรงเรียน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

โครงการ : วันส าคัญ 19,555 9,890  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ฯ 

กิจกรรมที่ 1 วันวิสาขบูชา  5,020  
กิจกรรมที่ 2 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 

6,060 

 

 

กิจกรรมที่ 3 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

7,435 

 

 

กิจกรรมที่ 4 วันแม่แห่งชาติ 6,060   
กิจกรรมที่ 5 วันรพี                                                                                                                                        4,870  
โครงการ : วันปิยะมหาราช 4,000 

 
  งานส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

2 เทิดทูนสถาบัน 
ภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับสถาบันโรงเรียน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

(ต่อ) 

โครงการ : วันไหว้ครู 10,000 
 

  งานส านักงาน
กลุ่มอ านวยการ 

โครงการ : เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ 

10,000 
 

  งานแหล่งเรียนรู้ 

โครงการ : พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ปี
การศึกษา 2564 

77,119 
 

  งานส านักงาน  
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม จริยธรรมให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 แผนงานที่ 3 ทักษะพื้นฐานชีวิตในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคม 
ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1 จิตประชาธิปไตย 
 

ตัวช้ีวัด :  ผู้เรียน
ยอมรับความแตกต่าง
และอยู่ร่วมกันในสังคม 
บนพื้นฐานการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทางเป็นประมุข 

โครงการ : งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

10,410 14,040  งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

กิจกรรมที่ 1 การเลือกตั้งสภา
นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ 

7,530   

กิจกรรมที่ 2 ค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นสภามืออาชีพ 

 4,710  

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ประชาธิปไตย
ผ่านวันรัฐธรรมนูญ 

2,880   

กิจกรรมที่ 4 ค่ายอาสาสภา
นักเรียนเพื่อน้อง 

 9,330  

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามนโยบายของงาน
สภานักเรียน 
 
 

 40,000 
 

 งานกิจการ
นักเรียน 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

2 คุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด : ผู้เรียนมี
จิตส านึกและร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

โครงการ : โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ  

 5,900 
 

 งานกิจกรรม
นักเรียน 

โครงการ : ไผ่ทองรวมใจห่วงใย
สิ่งแวดล้อม 

 26,310  งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ “ท าความดี
ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให ้ลดใช้
ถุงพลาสติก” 

 6,800  

กิจกรรมที่ 2 วันรักต้นไม้ประจ าปี
ของชาติ 

 4,000  

กิจกรรมที่ 3 ร่วมปลูก ร่วมฟัก ร่วม
รักษ์ ป่านิเวศ 

 6,500  

กิจกรรมที่ 4 ลูกเสือจิตอาสา และ
ทบทวนค าปณิธานของลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 4,000  

กิจกรรมที่ 5 แต้มฝันปั้นป่ากลาง
เมืองก าแพงโรงเรียนมีชีวิต 

 5,010  
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

2 คุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด : ผู้เรียนมี
จิตส านึกและร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  44,000  
งบจากกรม

ส่งเสริม
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม 5ส3R (โครงการงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย) 

 14,250 
 

 งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

3 ทักษะการด ารงชีวิต 
 

ตัวช้ีวัด :  นักเรียนมี
ทักษะการด ารงชีวิตแบบ
บูรณาการของนักเรียน
โรงเรียนหนองไผ่ 

โครงการ : กิจกรรมนักเรียน 79,000 82,700  งานกิจกรรม
นักเรียน กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
20,000   

กิจกรรมที่ 2 วันเกษียณเกษมสุข  12,000   

กิจกรรมที่ 3 ปีใหม่ 17,000 20,000  

กิจกรรมที่ 4 วันเชิดชูเกียรติ  62,700  

กิจกรรมที่ 5 วันปัจฉิมนิเทศ 30,000   

โครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

 367,560 
 

 งานกิจกรรม
นักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม จริยธรรมให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
แผนงานที่ 4 สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในการด ารงชวีิตในสงัคม 
ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

1 สร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกัน และ
ช่วยเหลือนักเรียน
ด้านครอบครัว 
สังคมและยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดที่ 1 :  โรงเรียน
ปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

โครงการ : โรงเรียนปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

11,000 7,000  งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนแกนน า

(Gen Z) ต้านภัยบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  

 7,000  

กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการต้าน
บุหรี่และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ใน
ห้องเรียน  

5,000   

กิจกรรมที่ 3 เสียงตามสายพิษภัย
ยาเสพติดต้านบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในโรงเรียน  

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 4 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่
โลก 

1,000   

กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

5,000   
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

1 สร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกัน และ
ช่วยเหลือนักเรียน
ด้านครอบครัว 
สังคมและยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดที่ 2 :  โรงเรียน
เป็นสถานศึกษาสีขาว
ปลอด ยาเสพติดและ
อบายมุข 
 

โครงการ : สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

8,500 13,000  งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนแกนน า

ต้านภัยยาเสพติด 
 8,000  

กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนสีขาว   5,000  
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการยาเสพ
ติดในห้องเรียน  

2,500   

กิจกรรมที่ 4 เสียงตามสายพิษภัย
ยาเสพติด  

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 5 รณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติด 

3,000   

กิจกรรมที่ 6 ตรวจปัสสาวะหาสาร
เสพติด 

3,000   

กิจกรรมที่ 7 คลินิกเสมารักษ์           
(จิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา) 

   

โครงการ :  TO BE NUMBER 
ONE  

      20,000          20,000   งานกิจกรรม
นักเรียน 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

2 สร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกัน และ
ช่วยเหลือนักเรียน
ด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกาย
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

โครงการ :  ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

56,000  20,000 งานอนามัย
โรงเรียน 

3 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง ตรงกับ
สภาพปัญหา 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : การ
ด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกัน แก้ไข และ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็น
ระบบแบบมีส่วนร่วม 

โครงการ :  ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

70,124 50,000  งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ปกครอง

สัมพันธ์ 
62,250   

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน  50,000  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบ
แอปพลิเคชั่น 

6,000   

กิจกรรมที่ 4 ส ารวจนักเรียนเข้า
แถวหน้าเสาธง 

1,874   
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ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา(Quality Teacher/Quality School Director) 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะในการท างาน มาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างชุมชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ตารางท่ี 21 แสดงงบประมาณโครงการประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  

ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมการวางแผนและ
การพัฒนาตนเอง  
(ID Plan) ด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ
บุคคล 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 :ครูจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
ID Plan และพัฒนาตนเอง
ตาม ID Plan 
ตัวช้ีวัดที่ 2:ครูน าความรู้จาก
การพัฒนาตนเองไป
ประยุกต์ใช้ในภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย  

โครงการ : พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

160,000 
 

  งานพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม และพัฒนา
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านสมรรถนะในการ
ท างาน และมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : สถานศึกษามี
แผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจครอบคลุม
งานทั้ง6ด้านของสถานศึกษา 
 

โครงการ : ศูนย์ HCEC 
โรงเรียนหนองไผ่ 

200,000   งานพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างห้องศูนย์
ปฏิบัติการ HCEC  

200,000   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์ HCEC 
 

  204,000 
งบศูนย์HCEC 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรด้วย
วิธีการที่หลากหลายตาม
ความต้องการ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : มีการ
มอบหมายงานของ
สถานศึกษาท้ัง6ด้านที่
เหมาะสมกับศักยภาพของ
บุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 4 :มีการนิเทศ
ติดตามประเมินการ
ด าเนินงานตามปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 5:มีการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

53,520   งานพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูด้าน

ภาษาอังกฤษ 
17,840   

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครูด้าน
การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

17,840   

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาครูด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 

17,840   

โครงการ :พัฒนาครูให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (Perfoment 
Agreement: PA) 

17,840 
 

  งานพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม และพัฒนา
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านสมรรถนะในการ
ท างาน และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : สถานศึกษามี
แผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจครอบคลุม
งานทั้ง6ด้านของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรด้วย
วิธีการที่หลากหลายตาม
ความต้องการ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : มีการ
มอบหมายงานของ
สถานศึกษาท้ัง6ด้านที่
เหมาะสมกับศักยภาพของ
บุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : มีการนิเทศ
ติดตามประเมินการ
ด าเนินงานตามปฏิทินการ

โครงการ :เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

109,600 
 

  งานพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

โครงการ : พัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน
หนองไผ่ 

ไม่ใช้งบ 
 

  งานสื่อและ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่ใช้งบ 
 

  

กิจกรรมที่ 2 อบรมการใช้งาน 
แอพพลิเคชัน Np 
SchoolApps 

ไม่ใช้งบ 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 
 

ด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : มีการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

(ต่อ) 
3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคคล

ด้านความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด : ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาคุณธรรม 
จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

โครงการ :ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

17,840   งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

กิจกรรมที่1คุรุชน คนคุณธรรม 17,840   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี 

ไม่ใช้งบ   

4 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1: ครูเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

โครงการ : ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  
 

ไม่ใช้งบ   งานส านักงาน  
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ   
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 2: สร้างนวัตกรรม
ที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3: สร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ด้านการบริหารจัดการ (Quality School) 
 กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสทางการศึกษา 
ตารางท่ี 22 แสดงงบประมาณโครงการประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 

ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ตัวช้ีวัด :ผู้เรียนได้รับโอกาส 
เสมอภาคทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน 

โครงการ : รับนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 2565 

5,000 
 

  งานรับนักเรียน 

โครงการ : มอบทุนการศึกษา 12,000   งานทุนการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 มอบทุนการศึกษา 10,000   
กิจกรรมที่ 2 ทุนเรียนฟรีตลอด
หลักสูตร 

2,000   
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ด้านการบริหารจัดการ (Quality School) 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตารางท่ี 23 แสดงงบประมาณโครงการประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 

ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
หลักสูตรท้องถิ่นมี
มาตรฐาน สอดคล้อง 
กับบริบท
สถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด : หลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตร
ท้องถิ่นมีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา 

โครงการ :พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา“หลักสูตรสมรรถนะ
และหลักสูตรท้องถิ่น” 

ไม่ใช้งบ   งานพัฒนา
หลักสูตร 

2 ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การ และ Active 
Learning  

ตัวช้ีวัด : การจัดเรียนรู้ใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ และ Active 
Learning  

 

โครงการ :พัฒนาส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

15,000 
 

  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

โครงการ : : สนับสนุนวัสด-ุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

 

555,000 
 

  งานวางแผน  
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

3 
 
 

พัฒนาสื่อ สื่อ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : การใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : จัดแหล่ง
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 

โครงการ :พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 

950,000   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์ 
454,500   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

296,000   

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

199,500   

โครงการ : พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้ และ
ห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

  1,061,217 
 

งานแหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนทางเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

  34,727 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

3 
 
 

พัฒนาสื่อ สื่อ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

(ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : การใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : จัดแหล่ง
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้  

(ต่อ) 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

  8,700 งานแหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 3 สื่อและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

  18,490 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปรับปรุงระบบ 
อุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

  397,000 

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

  16,000 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาซอต์ฟแวร์ด้าน
การบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน 

  8,500 

กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนระบบ
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 
(ห้องคอมพิวเตอร์ HCEC) 
 

  577,800 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

4 ส่งเสริมระบบการ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ และวิจัย
เพ่ือพัฒนานักเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 1:ระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานสอดคล้อง
หลักสูตรสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 2 :การวิจัยเพื่อ
พัฒนานักเรียน 

โครงการ : วัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา 

120,515   งานวัดและ
ประเมินผล 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา 

120,515   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินของโรงเรียน 

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลสมรรถนะส าคัญ
ของนักเรียน 

ไม่ใช้งบ   

5 ส่งเสริมระบบนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ 
   

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : การนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนมี
เครื่องมือ และรูปแบบการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ครูทุกคน
ได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนทุกภาคเรียน 
 

โครงการ : การนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

1,930 
 

  งานนิเทศการสอน 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

6 บริหารจัดการ
เทคโนโลยี เพื่อการ
จัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : บริหารจัดการ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : บริหารจัดการ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารงาน 

โครงการ : พัฒนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและ
เว็บไซต์โรงเรียน 

  747,681 
 

งานระบบ
เครือข่ายโรงเรียน 

โครงการ : พัฒนางานศูนย์วิทยุ
สื่อสารไผ่ทอง 

4,054 
 

  งานประสาน
หน่วยงาน
ภายนอก 

7 น้อมน าศาสตร์
พระราชา พระบรม
ราโชบายและ
พระราชด าริด้าน
การศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เป็นแกนน าจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนภายในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ฐานการ
เรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ หรือ
ขับเคลื่อนกิจกรรม  

โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

31,312 
 

  งานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อ 

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 2 สวนไผ่พอเพียง  1,000   
กิจกรรมที่ 3 การเพาะเห็ด  ไม่ใช้งบ   
กิจกรรมที่ 4 การท าปุ๋ยอินทรีย์
บ ารุงดิน   

2,500   

กิจกรรมที่ 5 การปลูกพืชสวนครัว
และไม้ผลพอเพียง 

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 6 การท านาปลูกข้าว 
"ด าวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" 

2,000 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

7 น้อมน าศาสตร์
พระราชา พระบรม
ราโชบายและ
พระราชด าริด้าน
การศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เป็นแกนน าจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนภายในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ฐานการ
เรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ หรือ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 

(ต่อ) 

กิจกรรมที่ 7 ปลูกไม้ผลแบบป่า
นิเวศน์ 

ไม่ใช้งบ   งานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 8 กระถางแก้มลิง
ส าหรับปลูกพืชผัก 

3,312   

กิจกรรมที่ 9 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
ปิด 

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 10 หลุมขนมครก และ
คลองไส้ไก่  

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 11 หัตถกรรมจักสาน 2,500   
กิจกรรมที่ 12 บาริสต้า ไม่ใช้งบ   
กิจกรรมที่ 13 จัดท าป้ายแหล่ง
เรียนรู้   

11,700   

กิจกรรมที่ 14 ฐานการเรียนรู้
นาฏศิลป์   

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 15 หลุมพอเพียง 
 

8,300   
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

7 น้อมน าศาสตร์
พระราชา พระบรม
ราโชบายและ
พระราชด าริด้าน
การศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เป็นแกนน าจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนภายในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ฐานการ
เรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ หรือ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 

(ต่อ) 

โครงการ : อารยเกษตร สืบสาน 
รักษา ต่อยอดตามแนม
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ าใจและ
ความหวัง” 

      30,000  
 

 งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย 
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ด้านการบริหารจัดการ (Quality School) 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 แผนงานที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
ตารางท่ี 24 แสดงงบประมาณโครงการประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 

ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

 ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
  

ตัวช้ีวัดที่ 1 : มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีการจัดระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : มีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : มีการรายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

โครงการ : พัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

5,000 
 

  งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) สู่ระบบประกันคุณภาพ 
ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการ 
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

 
  

  

ตัวช้ีวัดที่ 1 : สถานศึกษามีการ
วางแผนการใช้งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ จัดท า
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ นโยบาย ปัญหาความ
ต้องการในการบริหารและการ
จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมีการน า
แผนปฏิบัติการไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 

โครงการ : การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2565 

   40,000  
 

  งานนโยบายและ
แผน 

โครงการ : พัฒนางานนโยบาย
และแผน 

   12,000  
 

  งานนโยบายและ
แผน 



  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 208 

 

ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการ 
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

(ต่อ) 
  

  

ตัวช้ีวัดที่ 2 : สถานศึกษามีการ
บริหารงบประมาณอย่างเป็น
ระบบ งานพัสดุโรงเรียน ได้
อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

โครงการ : พัฒนาและจัดการ 
ระบบบริหารงบประมาณ พัสดุ
และสินทรัพย์ 

265,794 
 

  งานพัสดุและการ
บริหารสินทรัพย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : มีระบบงาน
การเงินและบัญชีให้ด าเนินการ
อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

โครงการ : พัฒนาระบบงาน
การเงินและบัญชี 

40,000 
 

  งานการเงินและ
บัญชี 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา   

- โครงการ : ส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบงานระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

55,000 
 

  งานการเงินและ
บัญชี 

2. การบริหารจัดการ 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 
 

 

ตัวช้ีวัด : มีระบบการบริหาร
จัดการกลุ่มบริหารวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมมีมาตรฐานเอ้ือต่อ
การการจัดการเรียนรู้หรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

โครงการ : พัฒนาระบบงาน
และบุคลากรทะเบียนวัดผล 

4,000 
 

  งานทะเบียน
นักเรียน   

โครงการ : พัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

8,000 
 

  งานส านักงาน  
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

2. การบริหารจัดการ 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

(ต่อ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด : มีระบบการบริหาร
จัดการกลุ่มบริหารวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมมีมาตรฐานเอ้ือต่อ
การการจัดการเรียนรู้หรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

(ต่อ) 

- โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค  1,942,062   งานวางแผน กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าไฟฟ้า              
ค่าน้ าประปา 

1,841,167 
 

  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่า
โทรศัพท์   ค่าไปรษณีย์ 

88,895 
 

  

กิจกรรมที่ 3 ค่าขยะ 12,000   
โครงการ : จัดท าบัตรประจ าตัว
นักเรียนและเอกสารประเมินผล
ตามหลักสูตรการศึกษา 

- ขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.) 

13,000 
 

 17,500 งานทะเบียน
นักเรียน   

โครงการ : จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานส าหรับการท างาน
เสริมทักษะงานแนะแนว 

18,520 
 

  งานแนะแนว 

โครงการ : พัฒนาส านักงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

15,000 
 

  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

3. การบริหารจัดการ 
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
  

ตัวช้ีวัด : มีระบบการบริหาร
จัดการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีส่วนร่วมมี
มาตรฐาน 

โครงการ : ส่งเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การให้บริการ กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

21,400 
 

  งานกิจการ
นักเรียน 

4. การบริหารจัดการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : มีระบบการ
บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดที่ 2 :จัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ :พัฒนางานส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 

12,000 
 

  งานส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 

โครงการ :จ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  1,640,000 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

5. การบริหารจัดการ 
กลุ่มบริหารบุคคล 
 

ตัวช้ีวัด : มีการจัดการบริหาร
กลุ่มบริหารบุคคลด าเนินงาน
ตามระเบียบแบบแผนของ
ทางการของทางราชการอย่างมี
ส่วนร่วม มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 

โครงการ :พัฒนาประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
 

25,751 
 

 

  งานส านักงาน
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

6. การบริหารจัดการ 
กลุ่มอ านวยการ 

ตัวช้ีวัด : มีระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

โครงการ : งานส านักงานกลุ่ม
อ านวยการ 

81,000 
 

  งานส านักงาน
กลุ่มอ านวยการ 

กิจกรรมที่ 1 บริหารงานธุรการ 65,600   
กิจกรรมที่ 2 บริหารงาน
เลขานุการ 

15,400   
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 แผนงานที่ 3 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1. โรงเรียนสะอาด 
น่าดู น่าอยู่ น่า
เรียนและปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด: มีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

โครงการ :พัฒนาอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค 

456,717 
 

  งานอาคาร
สถานที่ 

โครงการ :พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 45,000 
 

  งานโสตทัศน
ศึกษา 

โครงการ :พัฒนาอาคารพิสุทธิ์ภักษา   270,000 งานโภชนาการ 
โครงการ :ส่งเสริมพัฒนาห้องประชุม
โรงเรียน 

20,000 
 

  งานอาคาร
สถานที่ 

โครงการ :การจัดการขยะที่ต้นทาง 12,000   งานอาคาร
สถานที่ 

โครงการ : พัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสนามกีฬากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

63,500   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาปรับปรุงตาข่ายก้ัน
ลูกฟุตบอลสนามฟุตซอล 

30,000    

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาปรับปรุงกระถางคบ
เพลิงสนามกีฬา 

33,500    
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 แผนงานที่ 4 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1: ระบบสารสนเทศ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 2: ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบที่แก่ผู้
ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

โครงการ : พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร 

5,500 
 

  งานสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 แผนงานที่ 5 โรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 
ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

 มาตรการ
ด าเนินการโรงเรียน
ปลอดภัย  
Safety School
ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ 
ด้านอุบัติภัย 
ด้านการเรียน 
ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความประพฤติ 
และสังคม 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : มีมาตรการ
ด าเนินการป้องกันตามมาตรการ
ด าเนินการโรงเรียนปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีรูปแบบเผชิญเหตุ 
และแก้ปัญหา ตามมาตรการ
ด าเนินการโรงเรียนปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : มีการเยียวยาและ
การบ ารุงขวัญสอดคล้องตาม
มาตรการด าเนินการโรงเรียน
ปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : มีการรายงานเหตุ
ที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ 

โครงการ : ถนนปลอดภัย 5,000 5,000  งานกิจกรรม
นักเรียน กิจกรรมที่ 1 ฝึกขับขี่อย่าง

ปลอดภัย 
5,000   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโรงจอดรถ  5,000  

โครงการ : กล้องวงจรปิดรักษา
ความปลอดภัย 

90,000 
 

  งานกิจกรรม
นักเรียน 

โครงการ : ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนักเรียนและ
บุคลากร 

ไม่ใช้งบ   งานสวัสดิการ 

กิจกรรมที่ 1 ประกันชีวิตนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 

ไม่ใช้งบ    

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสวัสดิการ
ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบ 
 
 

ไม่ใช้งบ    
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่
รับผิดชอบ 

 มาตรการ
ด าเนินการโรงเรียน
ปลอดภัย  
Safety School
ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ 
ด้านอุบัติภัย 
ด้านการเรียน 
ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความประพฤติ 
และสังคม 

(ต่อ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : มีมาตรการ
ด าเนินการป้องกันตามมาตรการ
ด าเนินการโรงเรียนปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีรูปแบบเผชิญเหตุ 
และแก้ปัญหา ตามมาตรการ
ด าเนินการโรงเรียนปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : มีการเยียวยาและ
การบ ารุงขวัญสอดคล้องตาม
มาตรการด าเนินการโรงเรียน
ปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : มีการรายงานเหตุ
ที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ 

(ต่อ) 

โครงการ : พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียน
หนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0  

 150,000  งานวิจัยและ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

กิจกรรมที่ 1 ช่วยเหลือนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (ม้าเร็วไฮเทค) 

 80,000  

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีทางไกล 

 70,000  

โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่
เวรยาม 

4,000 
 

  งานรักษาความ
ปลอดภัยใน
สถานที่ราชการ 

โครงการ : มาตรการป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 

2,000 
 

  งานส านักงาน
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

โครงการ : มาตรการความ
ปลอดภัยการปฏิบัติงานกลุ่ม
อ านวยการ 

4,000 
 

  งานส านักงาน
กลุ่มอ านวยการ 
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ด้านการบริหารจัดการ (Quality School) 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
ตารางท่ี 25 แสดงงบประมาณโครงการประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 

ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

1. การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมภายใน
สถานศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด :สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ 

โครงการ : พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
ประชาสัมพันธ์ 

70,000 
 

  งาน 
ประชาสัมพันธ์ 

2. 
 
 

การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมภายนอก
สถานศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด: สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

โครงการ : ประสาน
องค์กรภายนอก 

ไม่ใช้งบ   งานประสาน
องค์กรภายนอก     
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ที ่ จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งานที่รับผิดชอบ 

3. 
 
 
 
 
 
 

สร้างเครือข่าย 
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด : สถานศึกษามีมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
  

โครงการ :ชุมชนสัมพันธ์ 23,810   งานชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย/
งาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

กิจกรรมที่ 1 งานสัมพันธ์
ชุมชน 

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 2 งานสวัสดิการ 13,810   
กิจกรรมที่ 3 ช่วยเหลือ
บุคลากรและนักเรียน 

ไม่ใช้งบ   

กิจกรรมที่ 4 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
โรงเรียนหนองไผ่ และ 
ภาคีเครือข่าย 

10,000 
 

  

โครงการ : พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาสอดคล้อง
ตามนโยบาย 

718,780   โรงเรียนหนองไผ่ 
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ส่วนที่  5 
การก ากับ  ติดตาม  ประเมิน และรายงาน 

 
 โรงเรียนหนองไผ่  ได้ก าหนดแนวทางในการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ / กิจกรรมต่างๆ   พร้อมทั้งก าหนดการรายงานผลการด าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การก ากับติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการด าเนินงานได้ก าหนดแนวทางในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการ/ 

กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 26  แสดงแนวทางการก ากับติดตามและประเมินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
 
ที ่ กลยุทธ์ มาตรฐาน

การศึกษาที่ 
การประเมิน ผู้ก ากับ ติดตาม

และประเมินผล 
วิธีการ 

1. โครงการ/กิจกรรมตาม           
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลก 

1,3 1.ประเมิน
ระหว่างการ
ท ากิจกรรม 
2.สรุปเล่ม
รายงานเมื่อ
สิ้นสุด
กิจกรรม/
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หัวหน้า
โครงการ 
2.หัวหน้างาน
นโยบายและแผน 
3.รอง
ผู้อ านวยการ 
4.ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

1.ประเมินจากผล
การปฏิบัติ
กิจกรรม/
โครงการ 
2. ประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการ/กิจกรรมตาม              
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คุณธรรม จริยธรรม
ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

1 

3. โครงการ/กิจกรรมตาม             
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนา
สมรรถนะในการท างาน 
มาตรฐานวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสร้าง
ชุมชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

2 
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ที ่ กลยุทธ์ มาตรฐาน
การศึกษาที่ 

การประเมิน ผู้ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 

วิธีการ 

4. โครงการ/กิจกรรมตาม          
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

1-3 1.ประเมิน
ระหว่างการ
ท ากิจกรรม 
2.สรุปเล่ม
รายงานเมื่อ
สิ้นสุด
กิจกรรม/
โครงการ 

1.หัวหน้า
โครงการ 
2.หัวหน้างาน
นโยบายและแผน 
3.รอง
ผู้อ านวยการ 
4.ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

1.ประเมินจากผล
การปฏิบัติ
กิจกรรม/
โครงการ 
2. ประเมินความ
พึงพอใจ 

5. โครงการ/กิจกรรมตาม            
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัด
การศึกษามีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2,3 

6. โครงการ/กิจกรรมตาม               
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

2 

7. โครงการ/กิจกรรมตาม             
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
และสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา 

3 

 
2. การรายงานผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการด าเนินงานได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ดังตาราง 
ตารางท่ี  27  แสดงแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

ที่  รายการ การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การควบคุมการ

ใช้เงิน 
1.1 จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายโครงการ งานนโยบายและแผน 

งานการเงิน 
1.2 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกิจกรรมและ
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผน/โครงการ 

งานการเงิน 
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ที่  รายการ การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 การรายงานผล

การใช้จ่ายเงิน 
2.1 จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาส่ง
ผู้อ านวยการ      
-  สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณภายใน
สิ้นของปีการศึกษา 

งานการเงิน 

2.2 ท าการวิเคราะห์  ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานผลต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

งานนโยบายและแผน 

3 การรายงานผล
ด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
การศึกษา 

3.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใน 15 วันนับถัดจาก
วันที่เสร็จสิ้นการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 3.2 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ส่งผู้อ านวยการโรงเรียนภายใน
เดือนเมษายน 

งานนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 221 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 222 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 223 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 224 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 225 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 226 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 227 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 228 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 229 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 230 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 231 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 232 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 233 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองไผ่     หน้า 234 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




