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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 



ค ำน ำ 

  แผนพัฒนาการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564-2565 ของโรงเรียนบ้านโพนแพง ได้
ระดมความคิดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มุ่งขจัดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ซึ่ง ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามีความจ าเป็น อย่างยิ่งที่ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีระบบ ชัดเจนสะดวก มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษาซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานที่สูงข้ึน  
  ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละเวลา ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับน้ีส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรจะได้น าแผนพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564-2565 ไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหำร 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้จัดท า

แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนบ้านโพนแพง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี ในวาระแรกได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 

3 ปี(พ.ศ. 2563 - 2565) โดยศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของโรงเรียนบ้านโพนแพง 

จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน และ

เพื่อการสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของโรงเรียนบ้านโพนแพง ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญใน
แผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว อีกทั้งได้เสนอแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างการรับรู้และ
เข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร การเน้นย้ าให้ผู้บริหารหน่วยงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย
และแผนที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการแผนดังกล่าว สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดและการก ากับ 
ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
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ส่วนที่ 2 ควำมเป็นมำ 

หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจดัการศึกษาที่ “ตอ้งจัดให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศกึษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกวา่สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช 2560 ก าหนดใน
มาตรา 54 ให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนไดร้ับการศกึษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่28/2559 เรื่องให้จัด
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใชจ้่ายซึง่ก าหนดให้ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความวา่การศึกษา
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) (ถ้ามี)ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชพี(ปวช.3) หรือเทียบเท่าและให้ความหมายรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ดว้ย  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะต้นสงักัดของสถานศึกษาของรัฐกวา่ 29,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 
มิถุนายน 2562) ซึ่งมีที่ตัง้ในทุกจังหวัดทัว่ประเทศ จึงมีภารกิจส าคัญในการจดัและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสิทธิโอกาสในการไดร้ับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน และเพื่อบรรลุภารกิจข้างต้น โรงเรียนบ้านโพนแพง จึงได้มกีารจัดท าแผนและด าเนินการพฒันาการจัด
การศกึษาขั้นพื้นฐานในทศิทางดังกลา่ว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเน่ือง 

 ทั้งนี้ มติคณะรฐัมนตรจีาการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาต ิเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ไดแ้ก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนทีจ่ัดท าขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือจัดขึ้นตามทีก่ฎหมายก าหนด 
หรือจัดขึ้นตามพันธกรณหีรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที ่1และ2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี และต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าต ิแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
คณะรัฐมนตรทีี่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป็นแผนห้าปี ให้จัดท าเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 ดังนั้น โรงเรียนบ้านโพนแพง จึงได้จดัท าแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี ในวาระแรกได้จดัท าเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการระยะเวลา 3 ปี(พ.ศ. 2563 - 2565) โดยศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 3 ปี(พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จดัท า
ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านโพนแพงให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลวุิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดยโรงเรียนบ้านโพนแพงได้จัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล มีผลลัพธ์เป็น
รูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าติและแผนปฏิรูปประเทศ 
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กรอบแนวคิด 

 1.รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่ยังคง
เจตนารมณ์ยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้องน าไปใช้
บังคับในการจัดการศกึษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ การศึกษาของประชาชน 
ในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

      1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนไดร้ับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศกึษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย 

      1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศกึษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จติใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินการ 

      1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนไดร้ับการศกึษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรูต้ลอดชีวิต และจัดให้มีการรว่มมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภาคเอกชนในการจัด
การศกึษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจดัการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล 

      1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาต ิสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

      1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนไดร้ับการศกึษา รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ไดร้ับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตามความถนดัของตน 

      1.6 ให้จดัตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธภิาพครู 

      1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดดังตอ่ไปน้ี 

  1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพฒันาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับการ
พัฒนารา่งกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสตปิัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

  1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1.6 

  1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มจีติ
วิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรา้งระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชพีครู 

  1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอกคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพื้นที ่
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2. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   2560  ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มี
การตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ 2560ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถใน
การแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเทา่เทียม 
และความเสมอภาคของสังคมความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐการพัฒนาประเทศใน
ช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาต ิจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพฒันาความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ”ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย1)พุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย4์)การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5)ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ชาต ิยุทธศาสตร์ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1)ความมั่นคง
2) การต่างประเทศ 3)การพัฒนาการเกษตร4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว6) การพัฒนา
พื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ7)โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8)ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาด
กลาง และขนาดย่อมยุคใหม่9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 10)การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 12)การพัฒนาการเรียนรู้ 13)การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา 15)พลังทาง
สังคม16) เศรษฐกิจฐานราก  17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19)การ
บริหารจัดการเน้นทั้งระบบ 20)การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 22)กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   และ23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรรม
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4. แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศจัดท าขึ้นเพื่อก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้านต่างๆ โดยการ
ปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมี
ความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ ทั้งนี้ การปฎิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ช าติ ซึ่งแผนการปฏิรูป ประกอบด้วย 12 ด้านได้แก่ 1)ด้านการเมือง2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
3)ด้านกฎหมาย 4)ด้านกระบวนการยุติธรรม5)ด้านเศรษฐกิจ6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7)ด้าน
สาธารณสุข 8. ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9)ด้านสังคม10) ด้านพลังงาน11) ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  12)ด้านการศึกษาโดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มี
แผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ   1)โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3.การลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา  4)กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิช าชีพครู และอาจารย์ 5) 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่6)การปรับโครงสร้าง 21 ของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ7)การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่12(พ.ศ 2560 -2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ต ามกรอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมคือ 1) 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2)การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่ง ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) ก ารบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันก า ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ  10)ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
6. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-.2565) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)เป็นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการ
ป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติโดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรี
หรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนก ารบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบาย และแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ 
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1)ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน1)การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ได้แก่ข่าวกรอง

และการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง3)การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติภายใต้การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4)การพัฒนาระบบ การเตรียมความพร้อม

แห่งชาติ5)การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ6)การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7)การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8)การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9)การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย1์0)การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด11) การเสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต12)การ

รักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน13)การรักษาความมั่นคงท า ทะเล 14)การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

15)กำรป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16)การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ17)

การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน18)การรักษา ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 19) การรักษาความมั่นคงด้าน

ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม 

7. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 

                 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 

 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในก ารบริหารราชกจำรแผ่นดินจ าแนกเป็นโย

บายหลัก   12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประ1)การปกป้องและเชิดชูสถาบัน

อบด้วย พระมหากษัตริย์2)การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ   

3) การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความสามารถ ในการแข่งขันของไทย6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภ ูมิภาค 

7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง จากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

ทุกช่วงวัย9) การพัฒนาระบบ สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม10)การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ

รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเต อย่างย่ังยืน11)การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ12)การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรมและนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหา

ในการด ารงช ีวิตของประชาชน 2)การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการ

เศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) 

การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6)การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่

ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

9) การแก้ไขปัญหาย าเสพติดและสร้างความ สุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการ

ประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรบัภัยแล้ง อุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น

ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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8. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ3ปี(พ.ศ.2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า แผนปฏิบัติราชการซึ่งมีส าระส าคัญ 5 เรื่อง1) ได้แก่

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและก ารสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้4)การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ5)การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติ

ราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 

7 



ส่วนที่ 3 ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดบั ได้แก ่
 แผนระดับที่ 1ยุ  ยทุธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนตา่งๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2ยุ  ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3   หมายถงึ แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่1 และ ระดบัที่2 ให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจดัท าขึ้นตามที่กฏหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
ดังนั้น ส านักงาคณะกรรมการการศกึษาชั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะหค์วามสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้พื้นฐาน พศ, 2563 - 2565 กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี ้
ยุุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 
 1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  1.1 เป้ำหมำย คนไทยป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวติในศตวรรษที่ 21 

 1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษ 
2                                       ที่ 21 

  1.3 กำรบรรลุเป้หมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
   โรงเรียนบ้านโพนแพง มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต้นการพัฒนาละเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษมีการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา การพัฒนหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัตและประเมินผลรพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่งประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้าน
วิขาการทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
แผนระดับที่ 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
     1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีการศกึษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมปีระสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
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  เป้ำหมำยที่ 2  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถของ    
พหุปัญญาดีขึ้น 
  กำรบรรลุเป้ำหมำย โรงเรียนบ้านโพนแพง มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  แนวทำงกำรพัฒนำ กรพัฒนาหลักสูตร การวัต การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา 
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สมารถใการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  กำรบรรลุเป้ำหมำย โรงเรียนบ้านโพนแพง มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัตและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีความพร้อมในการจัตการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในกรบริหารจัดการ และการจัการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตัวยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ 
และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษาทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และต้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/
ศาสนา สถานอื่นๆรัฐ และโรงเรียนเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจน
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
  1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  แนวทำงกำรพัฒนำ การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม         พหุ
ปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
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  กำรบรรลุเป้ำหมำย โรงเรียนบ้านโพนแพง มีแผนการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม  ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนต้อยโอกาส ผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิตการเรียนตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัตการเรียนการสอน สอตรับกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีควมสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 
ต้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาผู้มีความสมารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา และ
นวัตกรรมคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  เป้ำหมำย คนไทยทกุช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึน้ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดลุ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอตชีวิต 
  กำรบรรลุเป้ำหมำย โรงเรียนบ้านโพนแพงพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง
ประถมศึกษา 
  1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเต็กตั้งแต่ซวงการตั้งครรภ์จนถึงปรูมวัย 
  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ    22 
2          เป้ำหมำยของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น 
  กำรบรรลุเป้ำหมำย โรงเรียนบ้านโพนแพง มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึการ
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัตการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 
  1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น 
  แนวทำงกำรพัฒนำ การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย วัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  กำรบรรลุเป้ำหมำย โรงเรียนบ้านโพนแพง มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
ส่งเสริมการพัฒนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอตชีวิต การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการพัฒนาระบบการประมินและการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา
เพื่อให้อ่านคล่องเขียนคล่อง การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จิตวิทยาในโรงเรียนและการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
     2.1 วัตถุประสงค์ 
  ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ด ีครอบครวัอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ 
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชวีิต 
      2.2 เป้าหมายรวม 
  ที่ 2.1 คนไทยมคีุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานทีด่ี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตวัได้อยา่งรู้เท่าทันเหตุการณ์ มีความรับผิดชอบ และ
ท าประโยชน์ต่อสว่นรวม มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ด ีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มวีถิีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
      2.3 ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
            2.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตรท์ี่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ี
ของสังคมเพิ่มข้ึน 
  2.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
  2.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่3 คนไทยได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพสงูตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
  2.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค านิยมและการเสริมสร้ างจิต
สาธารณะ และการเป็นพลมืองที่ตี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความและความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัตการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่การด าเนินโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 
การจ้างครูที่หลากหลายให้เเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์์ในโรงเรียน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการพัฒนาระบการประมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงาน
แนะแนวเรียนเพื่อการศึกษาต่อในสถานศึกษา และสร้างเสริมสมรรถนะผู้การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน 
การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่งประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู 
  4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนตลอดชีวิต โดยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิล) นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนานวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
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แผนระดับที่ 3 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนปฎิบัติรำชกำรระยะ 2 ปี (พ.ศ 2563-2564)  
     1.1 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 2 ปี ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 1 
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ส่วนที่ 4 สำระส ำคัญ 
1. ภำพรวม 
1.1วิสัยทัศน์โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านโพนแพง  จะมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกฝ่าย  เพื่อการจัดการศึกษายึดหลักคุณธรรมน าความรู้  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ความรับผิดชอบ  มีวินัย  ใจสัตย์ซื่อ  ยึดถือความพอเพียง  
พัฒนาโรงเรียนให้โดดเด่น ความสะอาด มารยาทงาม วิชาการเด่น 
  

1.2 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง 
2. ปลูกฝังคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยม  12  ประการ  ให้นักเรียนมลีักษณะอันพึงประสงค ์
3. จัดการพัฒนากจิกรรมโครงการตา่งๆให้ครอบคลุมทั้ง  4  งานหลัก   
4. ปลูกฝังการด ารงชวีิตตามแนวทางหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
5. จัดการศึกษาสนองนโยบายทุกระดับ           

 1.3 เป้ำประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสทางการเรียนรู้อยา่งทั่วถงึ 
 2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณธรรมอตัลักษณ์อย่างยั่งยืน 
 3.  ผู้เรียนทักษะการคดิแก้ปัญหาเป็นกระบวนการคิดต่อยอดผลงานตวัเองตามแนวคิดตามหลักปรัชญาของ      
               เศรษฐกิจพอเพียง   
 4.  ผู้เรียนมีทักษะชวีิต  ทักษะอาชีพ  ทักษะวิชาการ 
 5.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีความสุข 
 6.  ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7.  ครูพัฒนาตนเอง  พฒันาอาชีพอยา่งต่อเน่ืองและมีนวัตกรรมผลงานวจิัยอย่างต่อเน่ือง 
 8.  โรงเรียนเป็นต้นแบบการเรียนรู ้โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ 
 9.  โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
 10. โรงเรียนมีนวตักรรมการพัฒนาการศึกษา  “ โพนแพงโมเดล ” ( P.P.M. )  

11. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน 
 1.4 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
   สะอาด มารยาทงาม วิชาการเด่น 
 1.5 อัตลักษณ์ของนักเรียน 
  “รับผิดชอบ  มวีินัย  ใจสัตย์ซื่อ  ยึดถือความพอเพียง” 
  1.6 ค ำขวัญ 

คุณธรรมน าชีว ี วิถีพอเพยีง 
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1.7 ปรัชญำ 
  นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา  
  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 
1.8 โมเดลกำรพัฒนำ สถำนศึกษำ 2 : 3 : 3 : 1 (3) 

2 : หลักกำร                    คุณธรรม น ำควำมรู ้
3 : อัตลักษณ ์              สะอำด  มำรยำทงำม   วิชำกำรเด่น 
3 : ปัจจัยควำมส ำเร็จ ประสำนใจ  เอำใจใส่    ภำคภูมิใจ 
1 : เป้ำหมำย สร้ำงคนดีสู่สังคม 

(1)   ทักษะชีวิต 

(2)   ทักษะกำรท ำงำน 

(3)   ทักษะวิชำกำร 
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2. ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ   
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนบ้ำนโพนแพง  ปีกำรศึกษำ  2564-2565 
 

มำตรฐำนระดับขั้นพื้นฐำน เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 

มำตรฐำนที่  1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอา่น  การเขียน  การสื่อสาร  และการคดิค านวณ  
2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
4) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1) การมีคุณลกัษณ์และค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดีเลิศ 
      2.1  มีเป้าหมาย วสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
           ทุกกลุ่มเป้าหมาย   
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอื้อเฟื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ      
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้    
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 
      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้  
      3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้     
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3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ปีกำรศึกษำ  2564 – 2565 
 

มำตรฐำนที่ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

ปีกำรศึกษำ 2564 ปีกำรศึกษำ 2565 

1. คุณภำพ 
ของผู้เรียน 

1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 

1.) ความสามารถในการ
อ่านการเขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณ 
1.1 มีความสามารถใน
การอา่น  

 
1.นักเรียนชั้น ป.1-6 มี
ความสามารถในการอา่น
ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 81 

 
1.นักเรียนชั้น ป.1-6 มี
ความสามารถ  ในการ
อ่านระดับดีข้ึนไปไม่น้อย
กว่า  รอ้ยละ 83 

1.2 มีความสามารถใน
การเขียน  
 

1.นักเรียนชั้น ป.1-6 มี
ความสามารถในการ
เขียนระดับดีขึ้นไปไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 81 

1.นักเรียนชั้น ป.1-6 มี
ความสามารถในการ
เขียนระดับดีขึ้นไปไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 84 

1.3 มีความสามารถใน
การสื่อสาร 
 

1.นักเรียนชั้น ป.1-6 มี
ความสามารถในด้านการ
สื่อสาร 
   ภาษาไทยในระดับดี ขึ้น
ไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ 81  
  ภาษาอังกฤษในการ
แนะน าตนเอง สนทนาอย่าง
ง่ายๆได้ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไปไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 71 

1.นักเรียนชั้น ป.1-6 มี
ความสามารถในด้านการ
สื่อสาร 
- ภาษาไทยในระดับดี ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 84 
  ภาษาอังกฤษในการ
แนะน าตนเอง และ
สถานศึกษา สนทนาอย่าง
ง่ายๆได้ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไปไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 74 

1.4.ความสามารถในการ
คิดค านวณ 
 

1.นักเรียนชั้น ป.1-6 มี
ความสามารถในการคดิ
ค านวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้น
ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 76 

1.นักเรียนชั้น ป.1-6มี
ความสามารถในการคดิ
ค านวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับ ดีขึ้น
ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 78 
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มำตรฐำนที่ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

ปีกำรศึกษำ 2564 ปีกำรศึกษำ 2565 

1. คุณภำพ 
ของผู้เรียน 

1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 

 

2. มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน/
ชิ้นงานจากภาระงาน/
โครงงาน(กลุ่ม/เดี่ยว)
และสามารถอธิบาย
หลักการ  แนวคิด  
ขั้นตอนในการท างาน
และปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นได้ 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน/
ชิ้นงานจากภาระงาน/
โครงงาน(กลุ่ม/เดี่ยว)
และสามารถอธิบาย
หลักการ  แนวคิด  
ขั้นตอนในการท างาน
และปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นได้ 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวตักรรม 
 

นักเรียนทุกคนมีความคดิ
ริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงาน ดว้ยความ
ภาคภูมิใจอยา่งน้อย 1 
ชิ้น (ป.1-6กิจกรรม
ชุมนุมและกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม) 

นักเรียนทุกคนมีความคดิ
ริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงาน ดว้ยความ
ภาคภูมิใจอยา่งน้อย     
2 ชิ้น (ป.1-6 กจิกรรม
ชุมนุมและกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม)    

4. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นักเรียนทุกคนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้และสรุปความรู้
ด้วยตนเองได ้

นักเรียนทุกคนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้และสรุปความรู้
ด้วยตนเองได ้

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับ 2 ขึ้น
ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  81 
และนักเรียนชั้น ป.3, 6 มี
พัฒนาการการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับ 2 ขึ้น
ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  81 
และนักเรียนชั้น ป.3, 6 มี
พัฒนาการการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

6. มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคตทิี่ดี
ต่องานอาชพี  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
ทุกคนมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับงานอาชพี
อย่างน้อย 1 อย่าง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ทุกคนมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับงานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อย่าง 
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มำตรฐำนที่ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

ปีกำรศึกษำ 2564 ปีกำรศึกษำ 2565 

1. คุณภำพ 
ของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณท์ี่
สถานศึกษาะหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดใน
ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณท์ี่
สถานศึกษาะหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดใน
ระดับดีขึ้นไปอย่าง
ต่อเน่ือง 

 2. ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

นักเรียนทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและแสดงออก
ซึ่งความเป็นไทยใน
ท้องถิ่นของตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและแสดงออก
ซึ่งความเป็นไทยใน
ท้องถิ่นของตนเองได้
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านโพนแพง 

ที่     / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตา่งๆของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

…………………………………………………….. 
 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในโรงเรียนบ้านโพนแพง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผูร้ับผิดชอบงาน 
ในหน้าที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อราชการ อาศัย 
อ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ 
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ดังนี้ 
  หัวหน้างาน 4 งาน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ       ครูช านาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารวิชาการ  
 2. นายเทียม   คุณม ี  ครูช านาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารบุคคล   
 3. นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน ครูช านาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 4. นางเพชรินทร์  โรจนวิธาน  ครูช านาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 มีหน้าที่ รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดูแล ก ากับ  ตดิตาม และประเมินผลงานในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดอยา่ได้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ได้ 
 
           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
             

   สั่ง ณ  วันที่   1  ตุลาคม   พ.ศ.  2563                                                                                                                          
 
 
     ลงชื่อ   
            (นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนโพนแพง 
ท่ี    /  2563 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2563 
  ……………………………………………………..  
 ด้วยโรงเรียนบ้านโพนแพง ได้จดัท าจดัท าแผนปฏิบัติการ ปีการศกึษา 2563 ส าหรับเป็นคู่มือในการ
บริหารงานการพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของประชากรในวัยเรียนการศกึษาภาคบังคับในเขตบริการ เพื่อให้การ
ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคลอ้งกับนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบที่
ก าหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวบุญญาพร  ประกอบแสง ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาฯ   ประธานกรรมการ 
 2.  นายถาวร  เจตนา  ต าแหน่ง ผู้แทนองค์กรชมุชน  กรรมการ 
 3. นายบัญชา  คงนวล  ต าแหน่ง ผู้ปกครอง   กรรมการ 
 4. นายสุพจน์  วัชการ  ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

5 นายสมพร  วัชการ  ต าแหน่ง ผู้แทนองค์กรสว่นท้องถ่ิน  กรรมการ 
6. นายสมาน  สมสมัย  ต าแหน่ง   ผู้แทนศิษย์เกา่   กรรมการ 

 7. พระครูจริปัญญาภรณ ์  ต าแหน่ง   ผู้แทนพระภกิษุสงฆ์  กรรมการ 
 8. นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน ต าแหน่ง   ผู้แทนคร ู   กรรมการ 

9. นางบุญปอง  ก้อนทรพัย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2563 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 

1.นางบุญหลาย  เฝ้าทรพัย์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวพิชชานันท์  ไหลหลั่ง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นางสาวกฤษณา  ส าลใีย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางเพชรินทร์  โรจนวิธาน  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายเทียม  คุณม ี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวพัชรินทร ์ ชลการณ์  ครูผูช้่วย   กรรมการ 
8  นายภาสุวตัิ  จันทร์ปุม่   ครูช านาญการ    กรรมการ 
9. นางบรรณลดาพร  การะเกษ  พนักงานราชการ  กรรมการ   

 



10.นางสาวพนิดา  สมสมัย  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11.นางสาวนารรีัตน์  ประทาน เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
12.นางสาวคนึงนิจ  อนวุรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

              
มีหน้ำที่  
 

 1. ศึกษาจุดหมายหลักสตูร  แผนพัฒนาการพัฒนาการศึกษาทกุฉบับ  รวมทั้งสภาพปัจจุบัน  และปัญหาเพื่อ 
เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงาน 
 2. พิจารณากรอกยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน งาน โครงการ การด าเนินงานประจ าปี
การศกึษา 2564 
 3. จัดท าต้นฉบับแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ตรวจสอบความถูกต้อง อัดส าเนาและจัดท า
รูปเล่ม ให้แล้วเสร็จ 
 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        
             

   สั่ง ณ  วันที่   1 ตุลาคม    พ.ศ.  2563  
 
 
                                                                                                                                           
 

     ลงชื่อ   
            (นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2564 ของโรงเรียนบ้ำนโพนแพง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
.......................................... 

             ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโพนแพง  ครั้งที่ 1 / 2563   เมื่อวันที่  1  
เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านโพนแพงแล้ว 
เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี ้
                    -  งบดา้นวิชาการ  จ านวน  159,300  บาท  คดิเป็นร้อยละ  60  
                    -  งบดา้นบริหารบุคคล  จ านวน  13,275  บาท คิดเป็นร้อยละ  5  
                    -  งบดา้นบริหารงบประมาณ  จ านวน  26,550  บาท คดิเป็นร้อยละ  10 
                    -  งบดา้นบริหารทั่วไป  จ านวน  66,375  บาท คดิเป็นร้อยละ  25  
                        งบประมาณทั้งสิ้น  265,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ  100 
                              (ก่อนประถม  52,700  บาท  ประถมศึกษา  212,800  บาท) 

เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2564 ได ้
 

                                   (ลงชื่อ) บุญญาพร  ประกอบแสง 
(นางสาวบุญญาพร  ประกอบแสง) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนบ้านโพนแพง 
 
 

                                  (ลงชื่อ) 
(นางบุญปอง   ก้อนทรัพย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      
 
 
 

 

 

 


