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ที่มาและหลักการ 

การศึกษา vs องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารสว่น
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศกึษาให้แก่ประชาชนในพื้นที ่



การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
อ ง ค์ ก ร ปก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ท า ห น้ า ที่ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มี
คุณภาพ  ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงแก่ประชาชนในเขตพื้นที่
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



รูปแบบการจัดการศึกษา 

1 การศึกษาในระบบ (Formal Education) 
เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่ งหมาย วิธี การศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน โดย
แบ่งเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย 

• การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

2 การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)  
เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา 
การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการ
ส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม การจัดการศึกษานอกระบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ราษฎร การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 

3 การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) 

เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ แหล่งความรู้อื่น 
ๆ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านห้องสมุดชุมชน 
จัดการสอนให้กับเด็กเร่ร่อนตามชุมชนเมืองใหญ่การอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ศูนย์
การเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 



สถานการณ์และปัญหาการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา 

คุณภาพการศึกษา 

• พัฒนาเด็ก 0-5 ขวบ มีพัฒนาการสมวัยลดลง 
• ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากคะแนน O - net ยังอยู่ในระดับไม่เป็นที่พอใจ 
• ความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อเทียบกับ

นานาประเทศทั้งใน ASEAN และระดับโลก ไทยอยู่
ในอันดับหลัง 

• ทักษะการเรียนรู้ในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ต่ า 
• ทักษะด้านภาษาและทักษะด้านการแข่งขันอยู่ใน

เกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน 
• ผลผลิตบุคลากรจากระบบการศึกษาไม่ตอบโจทย์

ตลาดแรงงาน 

การบริหารจัดการการศึกษา 

• สัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
• จ านวนครูต่อนักเรียน ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะโรงเรียน

ขนาดเล็ด 
• ครูเกินและขาดแคลนอย่างมนีัยยะในบางสาขาวิชา 
• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษาที่สะท้อน

คุณภาพผู้เรียนยังไมเ่ปน็ที่น่าพอใจ 
• สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 

120 คน) มีจ านวนมากเกินไป และเพิ่มขึ้นทุกปี 
• รัฐบาลส่วนกลางเป็นผู้รับภาระการจัดการศึกษาในทุก

ระดับและประเภทการศึกษา 
• กลุ่มผู้มีรายได้น้อยรับภาระค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่มาก 

 
 

คุณภาพการศึกษาในด้านวิชาการและคุณลักษณะของผู้เรียน
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและทักษะของก าลังแรงงานไม่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

*ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและการเงินเพื่อ
การศึกษาของรัฐ การใช้จ่ายในหลายๆโครงการและกิจกรรม
ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน 



กรอบแนวคิดความเชื่อมโยง 
การบริหารจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ 

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 

การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและบริบทสังคมโลก 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 



รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 และการศึกษาท้องถิ่น 

มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ 



รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 และการศึกษาท้องถิ่น 

มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการศึกษา ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 



พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

การบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญ  ดังนี้ 

มาตรา 9 วรรค (2)  
การจัดระบบ โครงสร้าง 
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
การศึกษาให้มีการกระจาย
อ า น า จ ไ ป สู่ เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษาสถานศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 41  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการภายใน
ท้องถิ่น 

มาตรา 42  
ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสาน
และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นให้สามารถจัดการศึกษา 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งการ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

การสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคง 
 

การสร้างความเข้มแข็งทาง 
เศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างและ พัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

การสร้างความเป็นธรรม  
ลดความ เหลื่อมล้ าในสังคม 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  

การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและ 

ประเทศชาติ 

การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างขีด ความสามารถใน
การ แข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคม แห่งการเรียนรู้  

การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทาง

การศึกษา 

การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 



การศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการ

เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง  

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของ

ครอบครัวไทย  

5 ปี 

10 ป ี

20 ปี 

• เกิดและเลี้ยงดูอย่างมีคณุภาพ 
• มีวินัย ตื่นรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีจิตสาธารณะ 

ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพ
กฎหมาย 

• มีความรู้และทักษะหลากหลาย คิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ มีความสามารถด้านภาษา และทักษะ
ด้านเทคโนโลยี 

• คนมีพื้นฐานหลักด้านทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ความรู้ด้าน IT เทคโนโลยี และการ
เขียนโปรแกรม 

• มี IQ EQ MQ ท่ีได้มาตรฐาน 

• คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อม
ท้ังกาย ใจ และปัญญา 

• มีทักษะรอบด้านในศตวรรษท่ี 21 
• เป็นแรงงานมีทักษะสมรรถนะสูง มี

นวัตกรรม นักสร้างสรรค์ และสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้ 



การศึกษาท้องถิ่นภายใต้บริบทที่เกี่ยวข้อง และทิศทางในอนาคต 

การศึกษา
ท้องถิ่นไทย 

รัฐธรรมนูญ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี 

แผนปฏิรูปประเทศ 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้ศตวรรษที่ 21 SDGs 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



แผนพัฒนาการศึกษาทอ้งถิ่น 4 ปี (2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยพลังประชารัฐ บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน” 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จั งหวัด
ชายแดนใต ้

พันธกิจ  
จัดการศึกษาทั้งในระบบ 
น อ ก ร ะ บ บ  แ ล ะ ต า ม
อัธยาศัยให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น
ให้เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒน า ให้ เ ด็ ก 
เยาวชน และประชาชนมี
ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  

ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

น้อมน าหลั กปรั ชญาของ เศรษฐ กิจ
พอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1 

2 

3 

4 

5 

6 



แผนพัฒนาการศึกษาทอ้งถิ่น 4 ปี (2560 – 2564) 
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้
เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  1 

เด็กปฐมวัย/เด็กเล็ก 

จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา คุณธรรม 
และจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
อยู่ ในสังคมอย่างปกติ และ
พร้อมที่จะก้าวสู่การศึกษา
ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมมสนับสนุน 

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความหลากหลายตามช่วงวัยอายุ 0 – 5 ขวบ 
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ครบถ้วนตามวัยเด็ก 
ก าหนดไม่ให้มีการปิดเทอมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สร้างแนวร่วมการดูแลเด็กเล็ก ในระดับผู้ปกครอง 
ครอบครัว และชุมชน 
ให้ เด็กเล็กฝึกใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ผ่าน
กิจกรรมหรือเครื่องเล่นหรือวัสดุช้ินเล็กๆ 
จัดหาอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ มี่
คุณภาพ และถูกหลักสุขอนามัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ภาคบังคับ กิจกรรมมสนับสนุน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 12 ปี 
จัดท าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูอยาง 
หลากหลายโดยเช่ือมโยงกับชีวิตจริงเนนการ 
ฝึกฝนทักษะตางๆ ใหผู้เรียนเกิดการเรียนรูดวย 
ตนเองและสามารถน าไปปรับใชในการด าเนิน
ชีวิต 
จัดท าเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดมาตรฐาน 
การศึกษาภาคบังคับ ระดับ อปท. 
ใหสถานศึกษาของ อปท. จัดใหมีระบบการ
ประเมิน คุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก ตามระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษา 
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลองกับความจ าเป็น 
เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับ 
มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความ 
ถนัดความสนใจของผูเรียนและสนองความ ตอง
การของทองถิ่น 
จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถในการสื่อสารด วยภาษาต าง
ประเทศ 

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคบังคับ 
และอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคน อาชีพ 
สังคม มาตรฐานการศึกษา เพิ่มขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น 
ตอบสนองตลาดแรงงานทั้งในและ
นานาประเทศ 

สนับสนุนและผลักดันใหมีการน าระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีอื่น ๆ
มาใชในการเรียนการสอน 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่หลากหลาย 
รูปแบบตอบสนองความสนใจและสงเสริม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคของผเูรียน 
 จัดกิจกรรมส งเสริมรักการอ านและ
การศึกษาคนควาจากแหลง เรียนรูตางๆ 
เพื่อใหเกิดการใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
จัดตั้งและสนับสนุนใหมีลานกีฬา สนาม 
กีฬา สถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่ 
พักผอนหยอนใจใหเพียงพอตอความตองการ
ของผเูรียนอยางเหมาะสม 

นอกระบบ/ตามอัธยาศัย 
กิจกรรมมสนับสนุน 

จัดให้ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น – กลาง - ยาว  
จัดหาทุนและตลาดใหกับผูฝกฝนอาชีพ 
 สร างภาคีการพัฒนาอาชีพใหสอดคล องกับ 
ความตองการของทองถิ่นอยางทั่วถึงและตอเนื่อง  
จัดหลักสูตรฝกอบรมที่สามารถเทียบโอน ผลการ
เรียนได 
สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนสอน ศาสนา ตาม
ความพรอมและความตองการของทองถิ่น 
จัดตั้งศูนยและหองสมุด ICT ทั้งในระดับ 
สถานศึกษาและตามแหลงเรียนรูอื่น ๆ 

 

จัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย ใหทองถิ่นเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ตลอด ชีวิตก าวทัน
เทคโนโลยี มีเศรษฐกิจพอเพียง มุ่ง
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 



แผนพัฒนาการศึกษาทอ้งถิ่น 4 ปี (2560 – 2564) 
ส่งเสริมพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  2 

อ่าน 
เขียน 

คิดค านวณ 



แผนพัฒนาการศึกษาทอ้งถิ่น 4 ปี (2560 – 2564) 
ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วม
ในการจั ดการศึกษาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3 
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกพ่อ
แม่ผู้ปกครอง 
จัดกิจกรรม ระดมสรรพก าลังทุกภาคสวนใหมี 
สวนรวมในการจัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนใน 
ศูนยฯอยางทั่วถึง 
สร างแนวร วมจัดการศึกษาและดูแลเด็ก 
ปฐมวัยที่ถูกต อง ทั้งในระดับครอบครัวและ 
ชุมชน 
ขอรับการสนับสนุนจากประชาชน องคกร 
โดยใหมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยสิน และ
ทรัพยากรอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดท าโครงการวันส าคัญของชาติและ ศาสนา  
จัดท าโครงการทางวัฒนธรรมและประเพณี ของชาติ
และทองถิ่น 
จัดกิจกรรมตามวันส าคัญทางศาสนาและ งาน
ประเพณีของท้องถิ่น 
 จัดตั้งศูนยรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น  
จัดกิจกรรมลาน 
จัดงานคาราวานภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคสังคม  
สงเสริมสนับสนุนการผลิตหนังสือและ การพัฒนาสื่อ
เกี่ยวกับศาสนธรรมที่งายตอการท าความเขาใจและ
เหมาะสมกับเยาวชน ประชาชนวัยตางๆ 

4 น้อมน าหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียน จัดตลาดนัด
วิชาการ แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน
นักเรียนที่เกิดจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 
ส่งเสริมกิจกรรมการท าบัญชีรับจ่าย ให้นักเรียนท า
บันทึกการใช้จ่ายของตนเองทุกวัน   
กิจกรรมออมเงิน โดยให้นักเรียนน าเงินฝากเงินทุก
เช้า ตั้งแต่ช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สมุดบันทึกความดี โดยมีรายละเอียดวันเดือนปี 
ร ายกา รท าค วามดี  ล ายมื อ ช่ื อผู้ รั บ รอง  ไ ด้ แ ก่
คุณครู  ผู้ปกครองและ ผู้อื่นท่ีนักเรียนช่วยเหลือ 
จัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างจิตส านึกลดพลังงานพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ปิดน้ าปิดไฟ ,ผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญา ,สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ,การใช้กระดาษ 2 
หน้า,ลดขยะเพิ่มรายได้,ตลาดนัดของเก่า,ประกวดวาด
ภาพ/ค าขวัญ/เรียงความอนุรักษ์พลังงาน ,ใช้อาคาร
สถานท่ีอันจ ากัดของโรงเรียนให้เกดิประโยชน์สูงสุดฯลฯ 
สอดแทรกการด า เนินงานโครงการวิถีพุทธใน
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จัดการเรียนการสอน 
โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารและการพัฒนาผู้เรียน 
จัดให้บุคลากรได้อบรม สัมมนาศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ โดยพัฒนาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา (ไทย – มาลายูถิ่น) ในโรงเรียนสังกัด อปท.  
ให้มีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถและมีช่ือเสียงด้านการสอนศาสนาเข้ามาเป็นผู้สอนในสถานศึกษา 
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายระหว่างครู เด็ก ผู้ปกครอง ข้าราชการ และผู้น าศาสนาในท้องถิ่น 
จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมอาชีพส าหรับเยาวชนและประชาชนเพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในถ่ินพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
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