
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานศึกษาธกิารจังหวดัสุโขทยั                 

กลุม่นโยบายและแผน 

เอกสารลำดบัที ่1/2563                 



คำนำ 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 มาตรา 9 (1)  (2) ได้กำหนดว่า ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการดำเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้
ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใด        มีความจำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย      ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ               ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอร
ปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น  
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง     พ.ศ. 2560 - 
2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร กลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานฯ ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
                  กลุ่มนโยบายและแผน 
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บทสรุปสำหรบัผูบ้รหิาร  

 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1)  (2) ได้กำหนดว่า ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ใน
การดำเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้สว่นราชการจัด
ให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจำเป็น  หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณ
ของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546 และฉบับที่  2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 
2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร กลุ่ม/
หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ดังนี ้
 วิสัยทัศน์ 
  องค์กรหลักบูรณาการบริหารการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง และ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
  พันธกิจ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจดัการศึกษาแบบบูรณาการทุกช่วงวัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต 
  
 



 เป้าประสงค์รวม 
   1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมีการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
   2. ผู้เรียนได้รับการศึกษา เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต 
   3. ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
   4. ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ และศักยภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 

  ค่านิยมองค์กร  “SMART” 
   S = Specialization หมายถึง การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความชำนาญการ 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ำเสมอ 
   M = Morality หมายถึง การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสเสมอภาค เป็นกลางไม่มีอคติ ไม่
เลือกปฏิบัต ิ
   A = Accountability หมายถึง การทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลสำเร็จของงานอย่างเปิดเผยทั้งใน
ทางบวกและทางลบ 
   R = Relationship หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงาน รวมทั้งมีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อื่นด้วยความเต็มใจ   
   T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีม
ทำงานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

ตัวชีว้ดัเปา้ประสงคร์วมและคา่เปา้หมาย 
ตัวชีว้ดัเปา้ประสงคร์วม คา่เปา้หมาย 

1. จำนวนระบบงานที่นำเทคโนโลยีดิจทิัลมาปรบัใช้ในการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ 
2. ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของ  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
    สำนักงานศึกษาธิการฯ ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency  
    Assessment) ไม่น้อยกว่าปทีี่ผ่านมา  
3. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ข้ึนไป จากผลการทดสอบ ร้อยละ 50 : (สช.) 
    ทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึน  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผูเ้รียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และความเปน็ ร้อยละ 3 : (สช.) 
   พลเมอืง เพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา  
5. จำนวนผูเ้รียนช้ันอนบุาล 1-3 ทีเ่ข้าถึงการศึกษาปฐมวัยต่อกลุม่อายุเดก็ปฐมวัย  (สช.) 
6. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุม่เป้าหมาย  ร้อยละ 80 : (สช.) 
   ได้รับการพฒันา และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  



  

  ประเดน็ยทุธศาสตร ์
    1. พฒันาการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้อง เหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคง 
   2. พฒันาการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และความสามารถในการแขง่ขันที่สนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และประเทศ 
   3. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพ และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   4. สร้างโอกาส และการเข้าถงึการศึกษาทุกระดับ อยา่งถั่วถงึและเสมอภาค 
   5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ 
   เปา้ประสงคต์ามประเดน็ยทุธศาสตร ์
   1. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
   2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถที่สนองความต้องการ
การพัฒนาผู้เรียนสู่ตลาดแรงงาน และการแข่งขันระดับพื้นที่และระดับประเทศ 
     3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 
      4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
     5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดสุโขทัย มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
    กลยทุธ ์
  1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  1.3 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยทุธ ์
  2.1. เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ (อาทิ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 
  2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
  2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุยใ์หม้คีณุภาพ 
  กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนาหลักสูตร เน้ือหาสาระ สื่อ และนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด ประเมินผลให้
สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



  3.2 ส่งเสริม และบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และ
ความเป็นพลเมือง 
  3.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วม และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
  3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  3.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  กลยทุธ ์
  4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
    กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6 พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
  กลยุทธ์ 
  6.1 พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการ
ประชาชน 
  6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค  และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยง เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
  6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และ
พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
  6.4 ส่งเสริมการใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 
  6.5 ปรับปรุงโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  6.6 ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
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สว่นที ่1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 มาตรา 9 (1) (2) ได้กำหนดว่า ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดๆ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการดำเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้สว่นราชการจัด
ให้มีการทบทวนภารกจิของตนว่า ภารกิจใดมคีวามจำเป็น หรือสมควรทีจ่ะยกเลกิ ปรับปรุง หรือเปลีย่นแปลงการดำเนินการ
ต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ 
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาตินั้น 
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัยข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ตลอดจน ทุกกลุ่ม/หน่วยได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร และกลุ่ม/หน่วยได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
   

วิธีการดำเนินงาน 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 ของประเทศและบริบทต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผน



ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทาง และสาระสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร ทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อทบทวน
กรอบแนวทางการจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  5. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัยต่อผู้บริหาร  
  6. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย ในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยไดใ้ช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที ่2 
บริบททีเ่กีย่วขอ้งกบัสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทัย 

 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ไดน้ำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 
2560-2564  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ .ศ .2564 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาค นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเช่ือมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
    คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 ความมั่นคง  
   หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน ประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
การปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มี
ความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  
 
 ความมั่งคั่ง  



   หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต เพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน  
   หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม และสอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยนื 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้
ความสำคัญกับการมีสว่นร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสงัคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  
   มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อ
การดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
  1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลก
สมัยใหม่ 
  2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล  และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
  3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  4. ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ิน การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้



เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  5. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีิตทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะเปน็ไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 
แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย รวม 14 ประเด็น 26 แผน
ย่อย ดังนี ้
 แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(1) ประเดน็ความมัน่คง 



   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 5 แผน          
เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 แผน ดังนี้ 
    แผนยอ่ย 3.1 การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
   3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

   2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา
ประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
แนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง  จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ  
    แผนยอ่ย 3.2 การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คง 
  3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
  ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ  
      1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้น กลาง และปลายน้ำ 
ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ  
          (5) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝัง
ค่านิยม องค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง  
          (6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อ
การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
      2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคาม ได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่ม
แฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ 
และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ประเด็น การเกษตร 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 6 แผน 
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1  แผน ดังนี้ 
  แผนย่อย 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
   3.5.1 แนวทางการพฒันา 
      2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด  
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้ เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็นการท่องเที่ยว 



  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 6 แผน 
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1  แผน ดังนี้ 
  แผนย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
  3.6.1 แนวทางการพฒันา 
     4) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมใน
การรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่  
 แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(6) ประเดน็ พืน้ทีแ่ละเมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย แผนยอ่ย 
จำนวน 6 แผน เกี่ยวข้องกบัสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1  แผน ดังนี้ 
   แผนยอ่ย 3.1 การพฒันาเมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ 
  3.1.1 แนวทางการพฒันา 
      ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม และผลักดันการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบบริหารจัด
การเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  
      1) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ได้แก่
กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ให้มี
ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ 
      2) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่  เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญ
ไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบ่งตามภาคได้ดังนี้ 
    ภาคเหนือ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่
โดยรอบ  
 แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(9) ประเดน็ เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกจิพเิศษ ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 
3 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทยั จำนวน 1 แผน ดังนี ้
  แผนย่อย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  3.3.1 แนวทางการพัฒนา 
      2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนา
ต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักในการขับเคลื่อนการสร้างความ



เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจน พัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม  
 แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(10) ประเดน็ การปรบัเปลีย่นคา่นยิมและวฒันธรรม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
แผนย่อย จำนวน 3 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 แผน ดังนี ้
   แผนยอ่ย 3.1 การปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี 
  3.1.1 แนวทางการพฒันา 
      2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้ง
การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหร้องรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
      5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะ
และจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม สร้างเสริมผู้นำการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล และองค์กร โดยการยกย่องผู้นำที่มีจิต
สาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีกลไกการดำเนินงานในการสรา้งเสรมิ
การพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวัง
ผลประโยชน์ 
 แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(11) ประเดน็ ศกัยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 
  แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย แผนย่อย 
จำนวน 5 แผน เกี่ยวข้องกบัสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 แผน ดังนี ้
   แผนย่อย 3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
   3.1.1 แนวทางการพฒันา 
     2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอ งส่วนท้องถ่ิน 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึง
ความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้าน
วิชาการและสร้างนวัตกรรมทีส่นับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพฒันาทักษะนอกหอ้งเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝงัให้ลกูเพิ่มพูนทักษะการ



เรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
      3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเช่ือมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเช่ือมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา
การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการดำเนินงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง  และตอบโจทย์ประเทศ เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน 
จุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมี
ทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่มี
ทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลัง
สมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
   แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
     3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนา
ทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ
วางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนา
สุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
   แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  3.3.1 แนวทางการพัฒนา 
     1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น 
      2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
      3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เช่ือมต่อ
กับโลกการทำงาน  
      4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนัก
คิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 
  แผนย่อย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
  3.4.1 แนวทางการพัฒนา 



     1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มข้ึนให้กับประเทศ 
      2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัย
ทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
      3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทำงานและสร้างงาน 
    แผนยอ่ย 3.5 การสง่เสรมิศกัยภาพผูส้งูอาย ุ
      1) ส่งเสริมการมีงานทำของผูส้งูอายุใหพ้ึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกจิ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจงูใจทางการเงนิและการคลังให้ผูป้ระกอบการมีการจ้าง
งานที่เหมาะสมสำหรบัผู้สงูอายุ ตลอดจนจัดทำหลกัสตูรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยสมรรถนะ
ทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 
      3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
และทุกกลุ่มในสังคม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 
2 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 แผน 
  แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
     1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย  ได้แก่  
          (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ันนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกึงานในสถานประกอบการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่
สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและ
ทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถ สร้างสรรค์



ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็น
อย่างดี  
          (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแ้บบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม  
          (3) พัฒนาระบบการเรยีนรูเ้ชิงบรูณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน
ไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต สามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ
         (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำ
องค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสม อย่างหลากหลาย
ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน  มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง
ค้นหา แก้ไข จดบันทึก เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง
โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
      2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่ 
          (1) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาท  “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้ เป็น
“ผู้อำนวยการการเรียนรู”้ มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
อาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเอง
สอน  
          (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา
เป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญใน
ด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียนอีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ  
          (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบ
วิชาชีพจะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอนมี
ความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่
ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 6 
แนวทางย่อย ได้แก่  



          (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลพัธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรยีน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม  
          (2) จัดให้มีมาตรฐานข้ันต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนมี
การกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบช้ัน ครบวิชา จำนวน
พนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
          (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษามีการ
ปรับปรุงโครงสรา้งการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากข้ึน มีการเรียนการสอนและการเรียนรูท้ี่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหมเ่กดิ
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่าง
คล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
           (4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคม
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะ
พื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
          (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจาก
การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่
นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัย
และใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึง    การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม
ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
     4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่  
          (1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น 
         (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการ
ยกระดับทักษะวิชาชีพ  
          (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
         (4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ  
          (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
      5) สร้างระบบการศกึษาเพือ่เปน็เลศิทางวิชาการระดบันานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่  
          (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขา สู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและทักษะ
พื้นฐานสำหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่ม



อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของ
แรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวน
และปรับปรุงให้แม่นยำมากข้ึนเป็นระยะ  
          (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน  นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค  
          (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน   
          (4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และสำหรับประชาชน และ  
          (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
  แผนย่อย 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาและสง่เสรมิพหปุญัญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุ
ปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถ
พิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประกอบด้วย แผนย่อย 
จำนวน 2 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1  แผน ดังนี ้
  แผนยอ่ย 3.1 การคุม้ครองทางสงัคมขั้นพื้นฐาน หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
    3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
      1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกำหนดระดับมาตรฐานข้ันต่ำของสวัสดิการแต่ละ
ประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอสภาวะ 
ความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องสูญเสียรายได้ เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตทางสังคมได้  
โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนทุกคน บริการ
สังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุม
ถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของ
ภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดข้ึนจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัย
พิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน  



  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน  ประกอบไปด้วย แผนย่อย 
จำนวน 5 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 แผน ดังนี ้
  แผนย่อย 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
  3.3.1 แนวทางการพัฒนา 
       3) มุ่งเปา้สูก่ารลงทนุทีเ่ปน็มติรตอ่สภาพภมูอิากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ
เอื้ออำนวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ  ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจให้ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับผลกระทบ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล กำหนดให้
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
   3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
      1) ส่งเสรมิคณุลกัษณะและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคด์้านสิง่แวดลอ้มและคณุภาพชวีติทีด่ขีองคน
ไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตสร้างความรู้  ความเข้าใจ การ
ตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 5 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 แผน ดังนี ้
  แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
   3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
      1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเช่ือมโยงหลายหน่วยงาน
แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรปูแบบตามความต้องการของผูร้ับบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกทาง
การค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ันตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
      2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลด
ข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไป
อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์สูงสุด ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตาม



ภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการ
ทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่ือมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็น
องค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อน
โดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้
อยา่งสะดวก ทันสถานการณ์  
    แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
      3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่
ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนใน
แต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติ
อย่างยั่งยืน  
      5) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่  มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ
ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้ากระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง การดำเนิ นงานที่
เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และ
จัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบ โดย
องค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
   แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
     3.4.1 แนวทางการพัฒนา 
      1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การ
พัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การ
ให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



     2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่
เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพฒันาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแบ่งปัน
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ง นำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
สร้างคุณค่า แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างเต็มศักยภาพ  
     3) ปรับเปลีย่นรปูแบบการจดัโครงสรา้งองคก์ารและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัด
โครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ
ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการ
บริหารงาน รวมทั้ง วางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นทำงานแบบบูรณา
การไร้รอยต่อและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธ์ิเทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัย
เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน 
  แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
     2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
อย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก
สาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่ง
ของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซง
และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว
เพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทกุประเภทให้มีรปูแบบทีห่ลากหลาย
เหมาะสมกับภารกจิในรปูต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะช่ัวคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
ให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่าง
สมเหตสุมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆระหว่างบุคลากรของรัฐ 
     3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรบัตวัใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ



ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อให้
บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด
ให้การปฏิบัตริาชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต
ปฏิบัติงานตามหลักการและหลกัวิชาชีพด้วยความเปน็ธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากร
ภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมพีฤติกรรม  การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
     4) สร้างผูน้ำทางยทุธศาสตรใ์นหนว่ยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้
ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถ่ิน 
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
บริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการ
สาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกอบด้วย แผนย่อย จำนวน 2 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 แผน ดังนี้ 
  แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
     1) ปลูกและปลกุจติสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง  และหล่อ
หลอมวฒันธรรมในกลุม่เดก็และเยาวชนทกุช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก”และ 
“ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบในทุกรปูแบบ โดยเฉพาะการส่งเสรมิวัฒนธรรมสจุริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่
เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
     2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤตกิรรมทีส่อ่ไปในทางทจุรติ โดยการปฏิบัติหน้าทีร่าชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดจน การสร้าง



จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดย
มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วยแผน
ย่อย จำนวน 2 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 แผน 
  แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
  3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั และมาตรการตา่ง ๆ  ให้สอดคลอ้งกบับรบิทและเอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธ์ิ ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุก
ลำดับช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสงัคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชนต์่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบใน
การทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด  
        2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง เปิดเผยผลการรับ
ฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุก
ข้ันตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ ทุกลำดับศักดิ์ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการ
ประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 
       3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม และก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม  
        4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย  สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 



 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย แผนย่อย 
จำนวน 5 แผน เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 แผน ดังนี ้
    แผนย่อย 3.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
   3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและ
ประยุกตใ์ช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน
วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้และ
เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การ
ปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
  แผนย่อย 3.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
      5) การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้ง
ภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัย
และนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

 แผนการปฏิรูปประเทศ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการปฏิรูป
ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงหา้ปีข้างหน้าเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการ
ปฏิรูปแต่ละด้าน คือ  
   1) ด้านการเมือง  
   2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
   3) ด้านกฎหมาย  
   4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
   5) ด้านเศรษฐกิจ  
   6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   7) ด้านสาธารณสุข  
   8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  



   9) ด้านสังคม  
   10) ด้านพลังงาน  
   11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   12. ด้านการศึกษา และด้านตำรวจ  
   มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ด้าน ดังนี้ 
   1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
  การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความ
มั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและ
ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัด
สุโขทัย ดังนี ้
  เป้าหมายที่  1  ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง การ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด 
  ประเดน็ปฏริปูที ่1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  พันธกิจที่ 1 : การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
  กลยุทธ์ที่ 2 : จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education) วัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ         
 2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  เป้าหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ
จากประชาชน (Public Trust) แผนปฏิรูประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดประเด็นปฏิรูปไว้ 6
ประการ และกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน ไว้ในแต่ละประเด็นปฏิรูปในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
เกี่ยวข้องอยู่ 5 ประเด็นปฏิรูป 
  ประเดน็ปฏริปูที ่2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
  กลยุทธ์ที่ 2 : นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
  แผนงานที่ 1 : การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 



  เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
  กิจกรรม : พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน พัฒนา
หรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล เป็นต้น  
  กลยุทธ์ที่ 3 : บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
  แผนงานที่ 1 : การปรับปรุงพัฒนาการจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
       เป้าหมาย 1 : หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 
    กิจกรรม : กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดชุดข้อมูลสำคัญ การจัดทำ รวบรวม 
วิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน (Chief Data Officer) 
    เป้าหมาย 2 : หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำข้อมูลสำคัญตามมาตรฐานที่กำหนด และเช่ือมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอกได ้
  กิจกรรม : จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
    เป้าหมาย 3 : หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และการจัดอันดับของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ 
    กิจกรรม : ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
หรือภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งานแผน งบประมาณ งานพัสดุ 
ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ 
  เป้าหมาย 4 :  ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สำหรับใช้ในการตัดสินใจและ
การบริหารราชการแผ่นดิน 
  กิจกรรม : เช่ือมโยงข้อมูลสำคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แผนงานที่ 3 : สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  การบริการ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
    เป้าหมาย 1 : หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวม จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
    กิจกรรม : กำหนดให้มี “กลุ่มงานสารสนเทศ” ที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานใน
สังกัด/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
  เป้าหมาย 2 : บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอ
ข้อมูล 
  กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 



  ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
  กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความ
เป็นนิติบุคคลของกรม 
  แผนงานที่ 1 : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
     เป้าหมาย : ส่วนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน 4 ด้าน ได้แก่
โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 
  กิจกรรม : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
  แผนงานที่ 2 : การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
  เป้าหมาย 1 : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
  กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
  กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
    แผนงานที่ 3 : ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดโครงสร้างการบริหารราชการเป็นภาค/เขต ให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ (Rezoning) 
     เป้าหมาย : ดำเนินการตามแผนได้ 100% 
   กิจกรรม : จัดทำข้อเสนอเบื้องต้นในการจัดทำโครงสร้างการบริหารราชการแบบภาค/จังหวัด 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 4 : กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 1 : จัดกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการบริการสาธารณะที่สำคัญ และ
ขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  แผนงานที่ 1 : วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 
    เป้าหมาย : กำลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ ที่สอดคล้องกับบทบาทของ
ภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
      กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคน
ภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
   แผนงานที่ 2 : พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะกำลังคนเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการจัดการภาครัฐ 
   เป้าหมาย : ภาครัฐมีกำลังคนมีทักษะ สมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทันสมัย และเป็นสากล 
    แผนงานที่ 3 : เตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 
   เป้าหมาย : ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใช้ประโยชน์กำลังคนสูงอายุที่มีศักยภาพ 
        แผนงานที่ 4 : สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
อย่างต่อเนื่อง 



     เป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่
ถูกต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)และมีจิตวิญญาณการเปน็ผู้ประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ จากการใช้อ ำนาจที่ ไม่ เป็นธรรม โดย
ผู้บังคับบัญชา 
    กิจกรรม : จัดหลักสูตรผู้นำคุณธรรมที่เป็นตัวอย่าง จัดกิจกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม 
    กลยุทธ์ที่ 4 : ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กำลงัคนในส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ (Workforce Audit) 
  แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้กำลังคนในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
     เป้าหมาย : รัฐบาลมีสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเพื่อให้การใช้กำลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
      แผนงานที่ 2 : ทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กำลังคน(จำนวน สายงาน ตำแหน่ง
ระดับ) และระบบการโยกย้าย แต่งตั้งให้สอดคล้องกับความจำเปน็ตามภารกิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (อาทิ 
การทบทวนสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งระดับสูง และตำแหน่งปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจำเป็น เป็นต้น) 
    เป้าหมาย : ส่วนราชการมีสายงาน ตำแหน่ง ระดับสอดคล้องกับความจำเป็นของภารกิจภาครัฐ 
      ประเด็นปฏิรูปที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ใน
ภาครัฐ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ 
  แผนงานที่  1 : การเพิ่มช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพื่อดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ 
  เป้าหมาย : มีระบบ รูปแบบการจ้างงาน และช่องทางการสรรหาบุคลากรภาครัฐที่หลากหลาย
เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง 
    กิจกรรม : พัฒนาระบบการจ้างงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลคู่ขนาน (Dual Tracks) ที่
แยกสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถสูงเป็นการเฉพาะ 
  แผนงานที่ 2 : สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่นของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
  เป้าหมาย : ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กับผู้สมัครงาน 
    แผนงานที่ 3 : เพิ่มประสิทธิผลและความคล่องตัวในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเข้าสู่
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  เป้าหมาย : มีระบบการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



    แผนงานที่ 4 : พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
  เป้าหมาย : มีระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุกประเภท 
  กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ 
  แผนงานที่  1 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) 
  เป้าหมาย : การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และมีความเป็นธรรม, มาตรการการ
บริหารผลการปฏิบัติงานมีความเข้มข้น และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ออกจากราชการ 
  กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินผลงานให้วัดประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเป็น
ธรรม, วางระบบการบริหารและการพัฒนาผู้ที่มีผลงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน  (Managing 
Underperformers) 
      กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร  (Engagement) ของ
บุคลากรภาครัฐ 
  แผนงานที่ 1 : พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุ
การทำงาน 
  เป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับมืออาชีพ นักบริหารระดับต้น นัก
บริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสายอาชีพ ช่วงอายุ
และพื้นที่ทำงาน 
     แผนงานที่ 2 : พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 
  เป้าหมาย : หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน (Induction Training) มีประสิทธิผลใน
การสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการทำงานภาครัฐ (New Mindsets) 
    แผนงานที่ 3 : ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  เป้าหมาย : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนใน
การพัฒนาบุคลากรมีความคุ้มค่า 
  กิจกรรม : พัฒ นาระบบการติดตามและประเมินประสิท ธิผลของการพัฒนาบุ คลากร
(Development Evaluation) เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย/สถาบัน
ฝึกอบรมภาครัฐ 
    กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  แผนงานที่  2 : จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
  เป้าหมาย : ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐนำประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 



   แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
บริหารงานบุคคล 
  เป้าหมาย : องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการเลื่อนตำแหน่ง การลดตำแหน่ง การย้ายตำแหน่ง เป็นต้น 
    กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่ง 
  แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงานในภาครัฐ เพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์การทางานทั้งในด้านกว้างและลึก 
  เป้าหมาย : ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง มีโอกาสและประสบการณ์ทำงานที่
หลากหลาย ทำให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพกำลังความเช่ียวชาญมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
  ประเดน็ปฏริูปที่ 6 : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุก
ข้ันตอน 
    กลยุทธ์ที่ 1 : นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   แผนงานที่ 2 : เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และผู้ประกอบการ 
     เป้าหมาย : หน่วยงานของรัฐสามารถเช่ือมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของตนกับระบบของ
กรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กิจกรรม : หน่วยงานภาครัฐเช่ือมโยงระบบข้อมูลของหน่วยงานตน และระบบของกรมบัญชีกลาง 
เพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินงาน 
   3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
  กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการ
พัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสงัคม โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่
เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ดังนี้ 
  เป้าหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้ง  มีกลไกใน
การทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็นรวมทั้งมี
กลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
  กิจกรรม : จัดทำกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายการกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายรวมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
 6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้รับการรกัษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเปน็รากฐานในการ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  โดยมีเป้าหมายและ
ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย ดังนี ้
  เป้าหมายที่ 1 : ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : สริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
  กิจกรรมที่ 2 : ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวก
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
   8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มี
ความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัล เพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก 
การรับรู้ของประชาชนด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการสื่อสาร  คือ เสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ดังนี ้
  เป้าหมาย  
     1) การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ
กำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทาง
ของประชาธิปไตย 
     2) สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติและ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
  กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยและในสถานที่
สาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง      
   9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
  คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมี
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้
ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง  โดยมีเป้าหมาย และประเด็นการ
ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ดังนี ้
  เป้าหมาย : คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน  
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 



  กิจกรรมที่ 2 : สร้างพลังแผ่นดิน 
    11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ละเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ  โดยมีเป้าหมายและ
ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย ดังนี ้
  เป้าหมาย : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
  กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  กิจกรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ให้รังเกียจการ
ทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อประเทศชาติ 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม 
  กลยุทธ์ที่ 2 : ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดอาญา 
  กิจกรรมที่ 2.2 : ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง ( Integrity) โดยเน้น
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวังการทุจริต
ในหน่วยงาน 
  กิจกรรมที่ 3.3 : วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กำหนด          
  กลยุทธ์ที่ 4 : ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทำ 
  กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อใช้ในองค์กร
ภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกรูปแบบ 
 12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้
ดำเนินการทบทวนบริบทตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงสภาวการณ์แนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการศึกษา
ความสอดคล้องเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางช้ีนำที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของ



ประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  

  วัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน  
   1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education)  
   2) ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา (reduce disparity in education)  
   3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage excellence 
and competitiveness)  
   4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว ในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency , agility and good 
governance) ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ข้างต้นครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย 
  แผนงานเพื่อบรรลวัุตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษาประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็น ภารกิจการ
จัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวข้องกับแผนงานการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น ประกอบด้วย 
  เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองเป้าหมายรวม : ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  เป้าหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  
  1. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกสำคัญต่อการบริหารและจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... : ตัวชี้วัด มีการ
จัดทำ แก้ไข และปรับปรุง (ร่าง) กฎหมายลำดับรองที่มีความสำคัญ และ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... 
ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....ที่มีการกำหนดดำเนินการภายใน 2 ปี  (ภายใน ปี 2564) 
  2. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่าง
สมดุล และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มข้ึน : ตัวชี้วัด สัดส่วนของการจัดการศึกษา
ในระดับต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภาคเอกชน หรือโดยความร่วมมือระหว่างรัฐ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภาคเอกชนทั้งในด้านสัดส่วนของจำนวนผู้เรียน  จำนวนสถานศึกษา และมูลค่าของ
ทรัพยากรที่ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญตามเป้าหมายระยะสั้น (ภายในปี 2564) 

 3. มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อ  การ
ดำรงชีวิตและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  : ตัวชี้วัด มีการพัฒนาดัชนี
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการดำเนินการตามดัชนีมีระดับเพิ่มข้ึนอย่างมี
นัยสำคัญ (ภายในปี 2564) 
     กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
   ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน เพื่อการ
จัดการศึกษา :  
      กิจกรรม 1 : การจัดทำข้อเสนอว่าด้วย บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 
      กิจกรรม 2 : การจัดทำข้อเสนอ ว่าด้วยการเพิ่มบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษารูปแบบ
ต่างๆ และการกำกับดูแลที่เหมาะสม 



      กิจกรรม 3 : การจัดทำข้อเสนอว่าด้วย แผนความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผู้จัดการศึกษา  
      กิจกรรม 4 : การจัดทำข้อเสนอว่าด้วย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุนให้
สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความร่วมมือรัฐและเอกชน สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
      กิจกรรม 5 : การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาตามข้อเสนอว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษา  
      กิจกรรม 6 : การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนตาม
ข้อเสนอว่าด้วยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ การกำกับดูแลที่เหมาะสม  
      กิจกรรม 7 : การจัดทำและขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนวทางการสร้างและเพิ่มสัดส่วนของความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ  
  ประเด็นที่ 1.3) : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต :  
      กิจกรรม 2 : การจัดทำดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย (Thailand 
Lifelong Education Index: TLEI)  
      กิจกรรม 3 : การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  
      กิจกรรม 4 : ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ  
     เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนอง
เป้าหมายรวม : ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
    เป้าหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  
  1) เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึง และ
ได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึง มีระบบ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบฐานข้อมูลที่
เอื้อต่อการดูแลที่เช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคลื่อนและ
บูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ : ตัวชี้วัด ร้อยละของ
เด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าถึง ได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่า
เทียมกัน (ภายในปี 2565) 
    2) พ่อ แม่ ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงด ูดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย : ตัวชี้วัด ร้อยละของ
พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย (ภายในปี 2565) 
   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
  ประเด็นที่ 2.1) : การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย :  



      กิจกรรม 2 : จัดทำแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรยีนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับช่วงวัย  
      กิจกรรม 3 : จัดทำระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ  
      กิจกรรม 4 : การจัดทำแนวทางการพฒันาช่วงรอยเช่ือมต่อ (transition period) ระหว่างวัย 2-6 ปี  
      กิจกรรม 5 : การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  
      กิจกรรม 6 : การจัดทำข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก  
      กิจกรรม 7 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรยีนรวมที่สอดคล้องกับหลักการดูแล พัฒนา และ
จัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
    ประเด็นที่ 2.2) : การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย :  
      กิจกรรม 1 : การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
     เรื่องที่  3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มี 2 ประเด็นที่ เกี่ยวข้อง และ
ตอบสนองเป้าหมายรวม : ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
    เป้าหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  
    1) เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน มีความเสมอภาคในโอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทย
ได้อย่างยั่งยืน : ตัวชี้วัด  
      1. ร้อยละผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนเงินทุน
เพื่อบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคลอ้งกับความจำเป็นรายบุคคลจนสำเร็จการศึกษาและการพัฒนาได้
เต็มตามศักยภาพ (มากกว่าร้อยละ 95 ภายในปี 2564)   
      2. ตัวช้ีวัดทางการศึกษาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก  (SDG4) ของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีข้ึนสู่การบรรลุเป้าหมายในปี 2030 3. ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เช่ือมโยงและบูรณาการ 6
กระทรวง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และสนับสนุนการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา (ครอบคลุมข้อมูลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ 75 ของประเทศ 
ภายในปี 2564) 
  2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
อื่นที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลำบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นทีท่ี่เสี่ยงภัยหรอืหา่งไกล 
: ตัวชี้วัด จำนวนครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู (ภายในปี 2564) 
    กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     ประเด็นที่ 3.1) : การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา :  



   กิจกรรม 1 : ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของ
นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานและตาม
ศักยภาพ  
   กิจกรรม 4 : สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนา
ทักษะอาชีพ  
   กิจกรรม 5 : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
   กิจกรรม 6 : พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความ-เสมอภาคทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
   กิจกรรม 7 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
  ประเด็นที่ 3.3) : การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมี
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน :  
   กิจกรรม 3 : พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาด
แคลนครู  
    เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ มี 
5 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองเป้าหมายรวม : ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
    เปา้หมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง  
    1. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side financing) โดยให้
การจัดแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรการศึกษาระดับชาติและระดับพื้นที่ ตลอดจนวางระบบคัดเลือกและจัดสรร
อัตรากำลังครู โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขาดแคลน และมีการวิเคราะห์อัตรากำลังในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อ
ขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ตัวชี้วัด มีการบรรจุครูครบตามอัตราที่กำหนดใน
สถานศึกษา (ภายในปี 2567 – 2572) 
  2. มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการ
คาดการณ์อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลน : ตัวชี้วัด ระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) มีความ
น่าเช่ือถือและถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการณ์จริง อย่างน้อยร้อยละ 80 (ภายในปี 2562) 
  3. มีหน่วยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีระบบในการประเมิน
การปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุเป็นครูชำนาญการ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่าย
ครู National Professional Teacher Platform (NPTP) : ตัวชี้วัด  
       1) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม  
            (ภายในปี 2562)   
       2) ครูทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (ภายในปี 2565)   
       3) ร้อยละ 80  ของครูชำนาญการที่มีความเช่ียวชาญตามมาตรฐานที่กำหนด (ภายในปี 2565) 
        4) ร้อยละ 80 ของจำนวนครูทัว่ประเทศเข้าร่วมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่าย 



            ครู National Professional Teacher Platform (NPTP) (ภายในปี 2565)  
  4. มีระบบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับ
การปรับปรุงใหม่ และการคงวิทยฐานะของครู : ตัวชี้วัด ครูทุกคนได้รับการพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งการเลื่อน
และการคงวิทยฐานะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ภายในปี 2564)  
  5. มีการกำหนดสมรรถนะหลักของผู้บริหาร  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารในด้านต่าง  ๆ มีระบบ
การเลื่อนระดับของผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากความก้าวหน้าในการพัฒนาสถานศึกษาและการ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งมีระบบการคงวิทยฐานะให้ผู้บริหารพัฒนาทางวิชาชีพ : ตัวชี้วัด  
       1) มีข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  (ภายในปี 2562)   
       2) มีแผนอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร มีระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร 
          ที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายในปี 2563)   
    6. มีข้อเสนอในการปรับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ก.ค.ศ. และยกร่างหรือปรับแก้ฎ
หมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา : ตัวชี้วัด  
       1) ดัชนีความเช่ือมั่นของข้าราชการครูในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างเป็นธรรมบน 
          ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน (ภายในปี 2564)    
       2) ระบบการเลื่อนวิทยฐานะเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาของผู้เรียน 
           (ภายในปี 2564)                   
       3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ ก.ค.ศ. (ภายในปี 2563) 4. ประสิทธิภาพ 
           ประสิทธิผลในการบงัคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัคร ูบุคลากรทางการศึกษา (ภายในปี 2563) 
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู :  
      กิจกรรม 2 : ในเป้าหมายรวมที่ 1 ครูรุ่นใหม่ที่ได้รับการบรรจุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษา
โดยผ่านแผนการผลิตและพัฒนาครู :  
      กิจกรรม 1 : ในเป้าหมายรวมที่ 2 มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลการผลิต การใช้และการคาดการณ์อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลน 
   ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู :  
      กิจกรรม 1 : จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา :  
      กิจกรรม 5 : จัดทำระบบและกลไกใหมเ่พื่อให้ครูมกีารพฒันาตนเองหรอืวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง :  
      กิจกรรม 10 : จัดทำระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักสำหรับครูชำนาญการ :  
      กิจกรรม 11 : จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู National Professional 
Teacher Platform (NPTP)  
      ประเด็นที่  4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม :  



      กิจกรรม 2 : แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนวิทยฐานะ และการ
คงวิทยฐานะของครู  
    ประเด็นที่  4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา :  
      กิจกรรม 1 : จัดทำข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร :  
      กิจกรรม 3 : จัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร :  
      กิจกรรม 4 : ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะหลักและได้มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
  ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
      กิจกรรม 3 : กำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจของ ก.ค.ศ. โดยเน้นระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล :  
      กิจกรรม 5 : ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  
    เรื่องที ่5 การปฏริปูการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มี 
5 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองเป้าหมายรวม : ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
    เป้าหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  
  1) การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ จัดการ 
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน  : ตัวชี้วัด จำนวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งเน้นสมรรถนะ (ภายในปี 2562) 
  2) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้  ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได ้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำหรือ
ช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน : ตัวชี้วัด  
      1) จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ (ภายในปี 2562)  
      2) จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          ได ้(ภายในปี 2562)   
      3) จำนวนศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือครูออกแบบ 
          รายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ 
          ผู้เรียน (ภายในปี 2562)  
    3. จัดต้ังคลังชุดการสอนสำเร็จรูปรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรอง
จากผู้เช่ียวชาญให้ครูเข้าถึงเพื่อนำไปใช้และเรียนรู้เพื่อพัฒนาข้ึนเองได้ สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาข้ึนเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์
การจบหลักสูตร : ตัวชี้วัด  
      1) จำนวนชุดการสอนสำเร็จรูปรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรองจาก 
         ผู้เช่ียวชาญให้ครูเข้าถึง เพื่อนำไปใช้และเรียนรู้เพื่อพัฒนา ข้ึนเองได ้(ภายในปี 2562)  



      2) จำนวนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาพัฒนาข้ึนใช้เอง ที่ผ่าน 
          การประเมิน โดยผู้เช่ียวชาญเห็นว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม  
          จุดเน้น ของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร (ภายในปี 2562) 
   4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ : ตัวชี้วัด   
      1) มีการจัดต้ังศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ภายในปี 2562)  
      2) จำนวนสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ภายในปี 2562) 
  5. จัดให้มีระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่ือมโยงกับ National Digital Learning Platform 
เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุผล ด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
และจริยธรรมให้แก่ผูเ้รยีน ทั้งในระบบการศึกษา และการศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม 
และสาระการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน : ตัวชี้วัด   
      1) มีระบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนชัดเจน 
         (ภายในปี 2565)   
      2) มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ 
         ผู้เรียนได้เพิ่มมากขึ้น (ภายในปี 2565)   
      3) มีการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
         (ภายในปี 2565) 
  6. จัดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา : ตัวชี้วัด  ครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่กำหนด (ภายในปี 2563) 
  7. ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนานาแบบทดสอบใหวั้ดสมรรถนะตามหลกัสูตรได้
อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อคำถามที่ใช้วัด
ผู้เรียนได้รับการจดัสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วยด้วยวิธีการที่หลากหลาย : ตัวชี้วัด  วิธีการจัดสรรโอกาสและ
การคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย มีความเป็นธรรม และสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(ภายในปี 2565) 
     8. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน  สถานศึกษามีแนวปฏิบัต ิการประกันคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเช่ือมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อ
สถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถ
สร้างความเช่ือมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา : ตัวชี้วัด   
      1) มีข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยวัดจากร้อยละของสถานศึกษา 
         ที่มีการพัฒนาในตัวช้ีวัดที่สถานศึกษากำหนด  (ภายในปี 2562)   



      2) มีประกาศ/กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดด้านคุณภาพของการจัด 
         การศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ภายในปี 2562) 
      3) สถานศึกษามีความเท่าเทียมด้านคุณภาพการศึกษามากข้ึน (ภายในปี 2563) 
    9. สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่าง
เหมาะสม มีแอพพลิเคช่ันสำหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล และ
คุ้มครองทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ สถานศึกษามีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ : 
ตัวชี้วัด  
      1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิ
ภาพ (ภายในปี 2562)   
      2) มีแอพพลิเคช่ันที่ครู ผู้ เรียน และนักเรียน  สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ครอบคลุมทุก
สถานศึกษาในทุกพื้นที่ (ภายในปี 2562)  
      3) จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการบริการดูแลและคุ้มครอง (ภายในปี 2565)  
      4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน (ภายในปี 2563) 
   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    ประเด็นที่ 5.1)  การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ :  
      กิจกรรม 2 : พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการ
สอน ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ :  
      กิจกรรม 3 : สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่าง
รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม :  
      กิจกรรม 4 : จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
    ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม :  
      กิจกรรม 1 : จัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน :  
      กิจกรรม 2 : ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน :  
      กิจกรรม 3 : จัดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริม การประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา  
   ประเด็นที่ 5.3) : การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดบัชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ 
:      กิจกรรม 1 : จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการปรบัระบบการทดสอบระดบัชาติ :  
      กิจกรรม 2 : จัดทำข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช้ 



  ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา :  
      กิจกรรม 1 : จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่านการประกัน
คุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ :  
      กิจกรรม 2 : ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดด้านคุณภาพของ
การจัด การศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติ  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา :  
      กิจกรรม 3 : จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
    ประเด็นที่ 5.5) : ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน :  
      กิจกรรม 2 : พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อให้ครู 
ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ :  
      กิจกรรม 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการ
คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา :  
      กิจกรรม 4 : จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ :  
      กิจกรรม 5 : ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน  
       เรือ่งที ่6 การปรบัโครงสรา้งของหนว่ยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนอง
เป้าหมายรวม : ตัวช้ีวัด ดงันี ้
  เปา้หมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง 
      1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา  
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป 
และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป : ตัวชี้วัด  มีกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
บังคับใช้เป็นกฎหมาย (ภายในปี 2563) 
  2. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ เพื่อรองรับรูปแบบใหม่  
ที่แยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านกำกับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่างๆ 
(Supporter) และด้านการดำเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ ธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หน้าที่ และอำนาจสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมาย ว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ : ตัวชี้วัด  มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการภายในกรอบเวลาที่กำหนด (ภายในปี พ.ศ.
2564) 
     กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  



    ประเด็นที่ 6.1) : สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา : กิจกรรม  จัดทำร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงาน
ทั่วไป)  
  ประเด็นที่ 6.3) : การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ : กิจกรรม จัดทำข้อเสนอการ
ปรับปรุงบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  
  เรื่องที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองเป้าหมายรวม : ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  เปา้หมายรวม/รายกจิกรรมและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  1. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social 
Enterprise และคนทุกช่วงวัยนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล : ตัวชี้วัด   
      1) มีโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล (ภายในปี 2563)  
      2) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social 
Enterprise และคนทุกช่วงวัยนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศ และนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล (ภายในปี 2563) 
  2. มีระบบข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษา ทุกระบบการศึกษา สามารถใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาได้อย่างครอบคลุมการจดัการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระบบ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดั
การศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมีฐานข้อมูลกลางรายบุคคลที่อ้างอิง
จากเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ ประกาศกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา จัดโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ : ตัวชี้วัด   
      1. ร้อยละความสำเร็จของฐานข้อมูลกลางรายบุคคล ได้แก่  
          1) ผู้เรียน 
           2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         3) สถานศึกษา 
         4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา (บังคับใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ภายในปี 2562 ส่วนราชการที่จัดการศึกษาส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
แก่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ตามกฎหมายที่กำหนด ภายในปี 2565)  
      2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
(ภายในปี 2564) 
      3. เสริมสร้างทักษะการรู้ดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กำหนดสมรรถนะ ด้านดิจิทัล
และการรู้เท่าทันสื่อ (Digitaland media literacy) ที่ปรับตามความจำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม บูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ คู่มือความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้าน



ดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ดำเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียน และ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กบัประชาชน เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ นำร่อง  การประเมินระดับสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับ
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก ตัวชี้วัด   
      1) จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนแล้ว
เสร็จ (ภายใน ปี 2562)  
      2) มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสรา้งสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรูเ้ท่าทัน
สื่อ(ภายในปี 2565)  
      3) ร้อยละ 60 ของประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่า
ทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก (ภายในปี 2565) 
     กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    ประเด็นที่ 7.1) : การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ :   
      กิจกรรม 2 : นำผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวล และดำเนินการผูกรวม
และนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล :  
      กิจกรรม 3 : ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล โดยการสร้างความร่วมมือของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP)  
  ประเด็นที่ 7.2) : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) :  
      กิจกรรม 1 : จัดทำระบบข้อมลูและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data In Education) :  
      กิจกรรม 2 : จัดทำกฎหมายการบรหิารข้อมลูและสารสนเทศทางการศึกษา 
  ประเด็นที่  7.3) : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 
(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพื่อการรู้
วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา
มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต :  
      กิจกรรม 1 : จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน :  
      กิจกรรม 2 : เสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ :  
      กิจกรรม 3 : ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย 
 

   
  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ



เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 
2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ  
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ มี
ที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ ในขณะที่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งค่ังอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต 
ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิง่แวดลอ้มอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย           มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  
  
 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได ้



  3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
  4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน   การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ    การ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก 
  เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี ของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหมแ่ละเป็นสงัคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสงูข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 



 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
  ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน
ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคมได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และ
ความสามารถเพิ่มข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 
   ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความเปน็ธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นลดปัญหาความเหลื่อม
ล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่ม ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
  ยุทธศาสตรท์ี ่ 3 การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้เศรษฐกิจเติบโต
ได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญ   ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชน มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมาก
ข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการรักษาและ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การเสรมิสรา้งความมัน่คงแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสูค่วามมัน่คั่งและยั่งยืน 
เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้   มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติมี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และ
แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลอ้งกบันโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วน



ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การ
ปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

ยุทธศาสตรท์ี ่7 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้ม
ของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพิ่มปริมาณ
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศ
ยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความ
สะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ัน
สุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (น้ำประปา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เน้นการเพิ่มความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจงัหวัด เป็นเมืองน่าอยู่
สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลกัมีระบบการผลติที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

 

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
   นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการ
ดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ  
   กรอบแนวคิดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) รวม 7 
กรอบแนวคิด  
   - ชุดที่ 1) ข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560  
   - ชุดที่ 2) น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการทำงานด้านความมั่นคง ชุดที่  
   - 3) การให้ความสำคัญกับความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security)  
   - ชุดที่  4) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
   - ชุดที่ 5) ประชารัฐ  
   - ชุดที่ 6) ความมั่นคงภายในประเทศ  
   - ชุดที่ 7) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
นานาประเทศ 



 

   วิสัยทศัน์ “มเีสถียรภาพภายในประเทศ มศีกัยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทยมบีทบาท
สรา้งสรรคใ์นภูมภิาคและประชาคมโลก” 
 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 นโยบาย 
    นโยบายที่  1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
   นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
  นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
  นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
  นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
  นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
  นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
  นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
  นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
  นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
  นโยบายที่ 16 : เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 19 แผน  
  1. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
  2. แผนการข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
  3. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4. แผนการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
  5. แผนการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
     6. แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
  7. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
   8. แผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   9. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
  10. แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  11. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 



  12. แผนการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 
  13. แผนการรักษาความมั่นคงทางทะเล 
  14. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
  15. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
  16. แผนการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  17. แผนการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
  18. แผนการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 
  19. แผนการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

  ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) จำนวน 6 แผน ดังนี้  
    1. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมและมี
ความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
 

     ตัวชีว้ดั  
      (1) ระดับการเสรมิสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
       (2) ระดับการมสี่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองค์กรภาค
ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  มีกลยุทธ์ 6 ข้อ กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องในกลยุทธ์ที่ 5 ของแผน : ส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้าน
ความมั่นคง  
   3. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 

ตัวชีว้ดั  
   (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง จำนวน 2 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 
   (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และ เข้าใจถึง

บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึง สร้างความเข้าใจถึงหลักการ 
เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 



     (3) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ พร้อมทั้ง 
เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
   10. แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการ
ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง สังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
   ตัวชี้วัด 
      (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  มีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ 
     (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
   11. แผนการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชาตจิากภยัทจุรติ รองรับนโยบายที ่9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต  
   เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์หน่วยงานภาครัฐมีระบบปอ้งกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   ตัวชี้วัด 
      (1) ค่าดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
      (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
   มีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ 
      (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการทุจริต 
   19. แผนการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รองรับนโยบายที่ 11 : 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   ตัวชี้วัด 
      (1) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
      (2) ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกันหรือลด
ผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับ
สากลและพันธกรณีของไทย 
   มีกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ 



   (2) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
 

 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยได้
กำหนดนโยบายไว้ 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี ้   
    นโยบายหลัก 12 ด้าน เกี่ยวข้องภารกิจการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 9 เรื่อง 
  นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่เวที
โลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   1.2 ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริให้เป็นแบบอย่างการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์  ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของ
หน่วยงานในพระองค์หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน 
    1.3 สร้างความตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
จริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ  เพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย 
    นโยบายหลกัที ่2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ 
  2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม
ทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน
ของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม
“ประเทศไทยสำคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
     2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชน โดยกําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้า
ระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และ
ปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ
สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 



     2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่และ
ให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 
     นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

 5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
    5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่ม ทักษะการประกอบการและ

พัฒนาความเช่ือมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้า
ออนไลน์ระบบบัญชีเพือ่ขยายฐานการผลติและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งมีความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทั้ง การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปใน
อนาคต 

    5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
    5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่าย

วิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนา
เช่ือมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถ่ิน ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและทำธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากข้ึน อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 

 5.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
     
  นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  

 6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
          6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่

ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย์ของ
เอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติยกระดับภาคการเกษตรให้เช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวน
กฎระเบียบ เพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

           6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการขนสง่และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเลของประเทศและของ
ภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้พัฒนาการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย 
และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน  
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

          6.1.3 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพื้นที่ที่มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่สามารถ
พัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ สนับสนุนการมี



ส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาทีเ่กี่ยวข้องในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งการจัดการผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

         6.1.4 เร่งขับเคลือ่นการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและ
ยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงข้ึน สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพื้นที่
พัฒนาเมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม  ในการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน      
  6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น 
เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
และเมืองน่าอยู่ที่มีระบบเศรษฐกจิดิจทิัล โครงสร้างพื้นฐานทางสงัคม และพื้นที่สเีขียวที่เพียงพอ กระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 
 
     นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  

 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
         8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มี โอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่ง
ต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพื้นที ่เตรียมความพรอ้มการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผูดู้แลเด็กปฐมวัยให้สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
           8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน  
     8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 
           8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ  และอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ 
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครูที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย 
กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มาก
ข้ึน ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 



            8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสือ่สารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทัง้ทักษะความรูท้ักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
    8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
              8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบ
ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
       8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
         8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานข้ันต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลพัธ์ที่เกิดกับผูเ้รียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึง จัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเช่ือมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับ
เยาวชนที่เช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
           8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษา
กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา หนี้สิน
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่เหมาะสม  
           8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี



กลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
           8.6.5 ส่งเสริมหลกัคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน
ในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม  
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม  ให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
   8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะ
สั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และ
ชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของ
วิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการดำรงชีวิต การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
     
  นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
    9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
จัดให้มีระบบบำเหน็จบำนาญหลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ทำงาน ได้รับรายได้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ 
     นโยบายหลกัที ่10 การฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
    10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ โดย
มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนกำหนด
มาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีสว่นร่วมในการพัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้า
ร่วมและให้สัตยาบันไว้ 



     10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใช้ซ้ำ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลด
ปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนา
โรงงานกําจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 
   นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
     11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่  โดยพัฒนาให้ภาครัฐ 
มีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัด
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน ตั้งแต่ข้ัน
วางแผน การนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรุง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
     11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ
และดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล  และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันที
และทุกเวลา  
     11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และ
แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 
    11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและเช่ือมโยง
ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน
มีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการ
ทำงานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้าง
นวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้
สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธา และ
ส่งเสริมใหเ้กดิการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจงั โดยเฉพาะการปรบัเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรม
และธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทำงาน 
 
    นโยบายหลกัที ่12 การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ และ กระบวนการ
ยุติธรรม  



    12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ  พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสํานึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
   นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เกี่ยวข้องภารกิจการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย 4 เรื่อง ได้แก่ 
    นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  โดยต่อยอด
อุตสาหกรรมเปา้หมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชนในการเข้าถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ในการให้บริการ
สาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต  

   นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ใน
ระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม 
ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการ
ดำเนินชีวิต  
      นโยบายเรง่ดว่นที ่8 การแกไ้ขปญัหาทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ราชการประจำ โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิด
อย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และ
เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   นโยบายเรง่ดว่นที ่10 การพฒันาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจดัเกบ็และเปดิเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และอนุญาตของ
ทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระ



ค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดข้ันตอนที่ยุ่งยากเกินความจําเป็น ลดข้อจํากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการใน
ทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 
 

    เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม  และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับทุกคน 
    ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการ
ประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยได้มีการดำเนินการ เพื่อกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตาม
กลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
    เป้าหมายที่ 4 : เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอื่นมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพื่อรับผดิชอบ (1) กำหนดนโยบายและอำนวยการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  (2) กำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
เป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัด
การศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้
คำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  และ (5) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการ
ดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตาม Roadmap 
  ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา ในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเป็น 2 ส่วนคือ 
      (1) ส่วนที่เป็นตัวช้ีวัดระดับโลกที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ 
       (2) ส่วนที่กำหนดตัวช้ีวัดทดแทนและตัวช้ีวัดเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการ
เก็บข้อมูลในประเทศและการจัดทำฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  



      ภารกิจการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป้าหมายที ่4 สร้างหลกัประกนัใหก้ารศกึษามคีุณภาพอยา่งเทา่เทยีมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ  เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ดังนี ้
  4.1.1 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  3 (ป.3) ที่มี ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด : ตัวช้ีวัด : ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 
     4.1.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวช้ีวัด : ค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 100 ภายในปี 
พ.ศ. 2564  
    4.1.5 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวช้ีวัด :  ค่าเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 
  4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวช้ีวัด :  ค่าเป้าหมาย
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อย
ละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การ
ดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็ก
เหล่าน้ันมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ดังนี ้
  4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ป ีที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวช้ีวัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 
  4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) ตัวช้ีวัด
หลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 
  เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได ้ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ดังนี ้
   4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวช้ีวัดหลัก 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยต่อไปนี้ 
  4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัด : ค่าเป้าหมาย 
สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา 45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 
  4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัด :  ค่าเป้าหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภท
อาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 
    4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวช้ีวัด : ค่าเป้าหมาย เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 



     4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรมอาชีพระยะสั้น ตัวช้ีวัด : ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10  จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
      เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น  
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ดังนี้ 
    4.7.1 มีการดำเนินการเกีย่วกับ (a) การศึกษาเพื่อความเปน็พลเมืองโลก และ (b) การจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานทางการศึกษา 
  เป้าประสงคท์ี ่4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทีป่ลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน (c) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอปุกรณ์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวช้ีวัดหลัก : ร้อยละ 90 ภายในปี 2564 
    เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ โดยการฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่องใน
สาขาที่ขาดแคลน ให้ครบทุกระดับการศึกษา ภายในปี 2573 ตัวช้ีวัดที่กำหนด ประกอบด้วย 
      4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่ได้รับการอบรม ทั้งก่อนประจำการ (Pre-Service) 
หรือระหว่างประจำการ  (In-Service)  ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ตัวช้ีวัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100  
 

   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ ในการทำงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของ
คนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 
 



 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
  ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  เป้าหมาย 
  1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
เป็นต้น 
 

  ยุทธศาสตรท์ี ่2 การผลติและพฒันากำลงัคน การวจิยั และนวตักรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมาย 



  1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  3. การวิจัย พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  3. ส่งเสริมการวิจยั พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สร้างผลผลติ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีทักษะ คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
  2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
  4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
  4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  



  เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
  1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
  เป้าหมาย 
  1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
  3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่ 
  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 



  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดทำให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2562 – 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการ
พัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
         1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย

ในทุกระดับและทุกมิติ  โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลักชาติ เร่งรัดเสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เร่งรัดการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ต้น-กลาง–และปลายน้ำ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การรักษาความมั่งคงภายในประเทศและในพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมการป้องกันอธิปไตยทั้งทางบก ทางทะเล 
ทางอากาศ พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม ที่กระทบต่อความมั่นคง พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบภัยพิบัติ บูรณาการกลไกการบริหารจัดความมั่นคง ส่งเสริมความร่วมมือด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่า งประเทศ 
ส่งเสริมสถานะ บทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พัฒนาด้านการต่างประเทศให้มีเอกภาพและมีการบูรณา
การจากทุกภาคส่วน 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์
พื้นถ่ิน เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการจัดการระบบนิเวศเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความ
มั่นคง และการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมฯ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการสร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผน
ไทย ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการ



ท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคและเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดย
การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ตลาด ข้อมูล บริการภาครัฐ การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมคนใน
สังคมไทย สำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมทั้งเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยและการเป็นพลเมืองที่ดี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยแรงงานและวัยสูงอายุ การพัฒนาการเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางระบบการเรียนรู้โดยใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา การเสริมสร้างให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย พร้อมทั้งกระจาย
บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่นเน้นการเสริมสร้างพลังในชุมชนให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม 
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถ่ิน ส่งเสริม
ศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การต่อยอด
การพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การรองรับสังคมสูงวัย การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยการ
ยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและพัฒนาเกษตรกร   รุ่นใหม่ ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้สิน
อย่างยั่งยืน การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนาช่องทางการตลาด
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน/พื้นที่ ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่ งทุนให้
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกไม้มีค่าเปน็พืชเศรษฐกิจ การ
สร้างความเสมอภาพและหลักประกันทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของ
ประชากรทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ
สมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
การจัดการขยะและคุณภาพอากาศให้ดีข้ึน การยกระดับกระบวนทัศน์ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งการจัดการเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
การเพิ่มผลิตภาพของน้ำ การจัดระบบดูแลน้ำในพื้นที่นิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่
เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบเส้นทางน้ำที่มีความสอดคล้องกับระบบผัง



เมือง รวมถึงจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ระบบการ
บริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ การพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐ โดยนำเทคโน โลยีมา
ประยุกต์ใช้ เร่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การบูรณาการเช่ือมโยงภารกิจภาครัฐและการ
บริหารจัดการการเงนิการคลังใหส้อดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐให้เป็น
รัฐที่ทันสมัย เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นและเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยเร่งสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาการบริหารจัดการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม ตลอดจนการพัฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 

 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
   2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มคีวามคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาค
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 
  ระดับก่อนอนุบาล 
   เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
   ระดับอนุบาล 



   เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
   ระดับประถมศึกษา  
   มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
   3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถ่ิน (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
   4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนในเชิง
แสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
   5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 
   7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
      8. จัดให้มีโครงการ  1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาณธารณะ 
   ระดับมัธยมศึกษา 
   มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
   2.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
   ระดับอาชีวศึกษา 
  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค หรือ
ประเทศรวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับ.เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการสร้างอาชีพ 
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
   2. จัดทำหลักสูตพัฒนาอาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
   การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 



   1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
   2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
   3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
   4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
   5. ให้หน่วยงานระดับบกรมกหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังตามความ
ต้องการจำเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค 
   6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 
   7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
   8. ในระดับพื้นที่หากเดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงานต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเปน็ต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบาย ทำความเข้าใจ
ที่ชัดเจนกับชุมชน 
   9. วางแผนการใช้อัตรากำลงครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีป
ประสิทธิภาพและจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบรวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้ทีองค์ความรู้และ
ทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
   10. ให้ ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของจังหวัดแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรม 
   11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาคมบีทบาทหน้าทีต่รวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   รวมทั้ง ภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area ) หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติม ให้
ส่วนราชการหลกัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้เกิดผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ อย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 

  นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   กระทรวงศึกษาธิการมุง่มัน่ดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผน
ย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท



ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความ
พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวม
กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบรูณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
     - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
      - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 
      - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ให้มากข้ึน 
      - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต และสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 



      - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
     - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสงูวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสู้งวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับตำบล 
     - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นข้ันตอน 
     - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience)
เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศจัดหลักสตูรการ
พัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ป ี
     - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 

  2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
     - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
     - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
     - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถ่ินร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  
     - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน การสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 



      - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
      - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
      - ระดมสรรพกำลงัเพื่อสง่เสรมิสนับสนุนโรงเรยีนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
      - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได้  
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ ความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่
มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
      - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
      - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
      - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ  
      - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
      - จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
      - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและย
นอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ
4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้  
      (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี  ยกเว้น กรณีที่ มีความจำเป็น  และเป็นประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ  
      (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก  
      (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ  
      (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน 



  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตามลำดับโดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย จัดทำรายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ศึกษาธิการจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูล  
และดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
  อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความ
สอดคล้องกบัหลกัการนโยบายและจดุเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของสว่นราชการหลกั และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้อง
เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก ภาคใต ้ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
ในแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค  

 ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง 
 ภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

 ภาคกลางและพื้นทีก่รงุเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสูม่หานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐาน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 

 ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจช้ันนำของอาเซียน  
 ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ ยางพารา

และปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก 
   ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ และ
เป็นเมืองชายแดนเช่ือมโยงการค้าและการท่องเทีย่วกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ 
 

 
 
 
 แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 2561-2564 



  วิสัยทัศน์ 
   เมืองมรดกโลกเลศิล้ำ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม เมืองแห่งอารยธรรมและความสุข
อย่างยั่งยืน 
  ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
   1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
   2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
   3. อัตราการว่างงานที่ลดลง 
   4. ครัวเรือนยากจนจนลดลง  
   5. ความสำเร็จของการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  
   6. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชนที่เหมาะสม 
   7. พื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มข้ึน  
   8. กระบวนงานภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
   1. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว มรดกโลกเสริมสร้างความสามารถในการ แข่งขัน การค้า
การลงทุนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม สินค้าและบริการ และ พัฒนาความเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคม 
และโลจิสติกส์ 
   2. พัฒนาคน คุณภาพชีวิต และ สังคม สู่เมืองอารยธรรมและ ความสุขอย่างยั่งยืน 
   3. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ และการจัดการทรัพยากรฯ อย่าง เป็นระบบอย่างยั่งยืนภายใต้
การ พัฒนาจังหวัดที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
   4. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน จังหวัดการเตรียมความพร้อมรบั ภัยพิบัติและขยายความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
   5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐและบริการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพและทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 วัตถุประสงค์ 
   1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มี ความสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว ที่เพิ่มข้ึน  
      2) ร้อยละของรายได้จากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มข้ึน  
      3) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของโครงสร้าง พื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา  
      4) ร้อยละครัวเรือนยากจนที่ลดลง  
      5) ร้อยละความสำเร็จของการ ด าเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  
      6) ร้อยละรายได้จากการจำหน่าย สินค้าชุมชนที่เพิ่มข้ึน  
      7) จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่าน การคัดสรรสุดยอด OTOP 
   2. ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี สุโขทัยเป็นเมืองสังคม น่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน 



  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1) ร้อยละอัตราการว่างงานที่ลดลง  
      2) ร้อยละประชากรที่ลดลง  
      3) อัตราของแพทย์ต่อประชากรที่เหมาะสม  
      4) ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ของนักเรียนที่เพิ่มข้ึน  
      5) ร้อยละจำนวนคด ีอาชญากรรมที่ลดลง 
   3. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1) ร้อยละพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มข้ึน  
      2) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของแหล่ง น้ำในแต่ละอำเภอที่ได้รับการพัฒนา  
      3) ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
      4) ร้อยละความสำเร็จของการ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
   4. ประชาชนสังคมมั่นคงปลอดภัยมี  ระบบเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และสถาปนา
ความสัมพันธ์กับเมือง ประเทศศักยภาพ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
      2) สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อ ประชาชน (คดี/แสนคน)  
      3) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน  
      4) จำนวนเมืองในประเทศศักยภาพที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง  
      5) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมรับภัย พิบัติและสาธารณภัย 
   5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐที่ทนัสมยั/จังหวัด 4.0 และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1) จำนวนการพัฒนา นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานของจังหวัด  
      2) จำนวนกระบวนการงานของจังหวัดด้านการบูรณาการทำงาน การลดพลังงาน การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
      3) ร้อยละความสำเร็จในการ จัดทำและดำเนินโครงการของ จังหวัดตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 
 
 
 
 
 



สว่นที ่3 
สาระสำคญัของแผนปฏบิัตริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน     ตาม
สถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล   (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2563 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผน  ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง             ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี ้
  วิสัยทัศน์ 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

พนัธกจิ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม

ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ

ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
  ค่านิยม TEAMWINS 
   T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
   A = Accountability ความรับผิดชอบ  
   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
   W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
   I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  



   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
  เป้าประสงค์รวม 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะทีส่ง่ผลต่อการพัฒนาทักษะ 

ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 เปา้ประสงคร์วม ตวัชีว้ดัเปา้ประสงคร์วมและคา่เปา้หมาย 

     * ปรากฏรายละเอยีดตัวชีว้ดัในภาคผนวก 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ เปา้ประสงคแ์ละกลยทุธร์ายประเดน็ยทุธศาสตร ์
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 1. พฒันาการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 

เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์

เปา้ประสงคร์วม/ตวัชี้วดัเปา้ประสงคร์วม/หนว่ยหลกั 
คา่เปา้หมาย 

ป ี2563 
* 1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า 85 
คะแนน 

 
* 2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึน
ไป เพิ่มข้ึน (สช.)  

ร้อยละ 49 

* 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทกุระดบัการศึกษาของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
แต่ละภาคเรียน เพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 38 ข้ึนไป 

* 4. จำนวนประชาชนเข้าถึงหลกัสูตร/สือ่/แหล่งเรียนรูท้ี่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 คน   

* 5. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สคบศ./กศน./สช.)  

ร้อยละ 80 

* 6. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ 
และลกูจ้าง ที่ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(สอ../ศทก./กศน./สช./สำนักงาน ก.ค.ศ.) 

ร้อยละ 80 



ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 1. พฒันาการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 
เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์

1. ผูเ้รยีนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะการเรยีนรู้ทีจ่ำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 สอดคลอ้งเหมาะสม
กับการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในแต่ละบริบท  
 

 
 
 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกตอ้งเพื่อเสรมิสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลกัของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ
กิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นทีสู่ง พื้นที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพื้นทีเ่กาะแกง่ ชายฝั่งทะเล ทัง้กลุ่มชนต่าง
เช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบรหิารจัดการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 2. พฒันากำลงัคน การวจิยั เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
ของประเทศ 

เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์
1. ผูเ้รียน ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มสีมรรถนะที่
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขัน 
ของประเทศ 

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พื้นทีเ่มืองน่าอยู่อัจฉริยะ) 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบรหิารและจัดการศึกษา  
และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 3. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุยใ์หม้คีณุภาพ 
เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์

1. ผูเ้รียนมีคุณภาพ ทกัษะและ
สมรรถนะการเรียนรู้ทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะทีส่่งผลต่อการพฒันาทักษะ
ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบรูณาการองค์ความรู้แบบสะเต็ม-
ศึกษา 
2. สง่เสรมิการจัดการเรียนการสอนพฒันากระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต ที่เท่าทันและสามารถอยูร่่วมในสงัคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดจิิทัลรองรบัการเรียนรู้รปูแบบใหม่และการ
พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา



ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 1. พฒันาการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 
เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์

 ในศตวรรษที่ 21 



 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ เปา้ประสงคแ์ละกลยทุธร์ายประเดน็ยทุธศาสตร ์(ตอ่) 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 3. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุยใ์หม้คีณุภาพ 

เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์
3. หน่วยงานและสถานศึกษา 
มีกิจกรรมสง่เสรมิคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเ้ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

5. บรูณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่สรมิสร้างหลกัคิดและทัศนคติ 
ที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจรยิธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมอืง  
6. พัฒนาทกัษะการสือ่สารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) 
ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
7. สง่เสรมิและพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรปูแบบใหม่ผ่าน
ระบบดิจิทลั 
8. สง่เสรมิกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนกัใน 
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 4. สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์

1. ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคด้วยรูปแบบ
หลากหลาย 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผู้้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรยีนที่มี
คุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเปา้หมาย 
2. สง่เสรมิพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 5. พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์

1. หน่วยงานมรีะบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รบับริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วโปร่งใส ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ ใช้ใน 
การบริหารราชการ/บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา ให้เปน็เอกภาพ เช่ือมโยงกัน เป็นปจัจบุัน และทนัตอ่ 
การใช้งาน 
3. สร้างและพฒันากลไกการบรหิารจัดการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ
ในการบรูณาการเช่ือมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทกุภาค
ส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกบับริบทที่เปลี่ยนแปลง 



5. ปรับปรงุโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใหม้ีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพฒันา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทจุริตประพฤติมิชอบใหม้ีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทจุริต 



ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ เปา้ประสงคแ์ละกลยทุธร์ายประเดน็ยทุธศาสตร ์(ตอ่) 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 5. พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์
 7. พัฒนาระบบงานการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการ ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร/์ ตวัชีว้ดัและคา่เปา้หมายรายประเดน็ยทุธศาสตร ์

ประเดน็ยทุธศาสตร/์  
ตัวชีว้ดัและคา่เปา้หมายรายประเดน็ยทุธศาสตร ์(หนว่ยหลกั) 

คา่เปา้หมาย  
ป ี2563 

ยทุธศาสตรช์าต ิ ดา้นความมัน่คง 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 1. พฒันาการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง   

 

1. ร้อยละของสถานศึกษาสงักัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัด
กิจกรรมสง่เสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลกัของชาติ ยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(กศน./สช.) 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในสงขลา)  
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน (สช.)   

ร้อยละ 49 

* 3. ร้อยละของนกัเรียนสงักัดโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 อ่าน – เขียน ภาษาไทยได้  (ศปบ.จชต.)  

ร้อยละ 84 

4. ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปประกอบ
อาชีพได ้(กศน.) 

ร้อยละ 80 

* 5. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบัการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหรือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มข้ึน (สช./กศน./สสก.) 

ร้อยละ 80 

ยทุธศาสตรช์าต ิ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป.  2. พฒันากำลงัคน การวจิยั เพือ่สรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศ 

 

6. ร้อยละของผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ/ ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น 
(กศน./สช.)  

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของผูผ้่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจดจิิทลัชุมชนระดับตำบล  
(กศน.) 

ร้อยละ 90 



* 8. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สูก่ารพฒันาการศึกษาที่เผยแพร ่
ต่อสาธารณชน (สนย. และทุกหน่วยงานในสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 



 

ประเดน็ยทุธศาสตร/์  
ตัวชีว้ดัและคา่เปา้หมายรายประเดน็ยทุธศาสตร ์(หนว่ยหลกั) 

คา่เปา้หมาย  
ป ี2563 

ยทุธศาสตรช์าต ิ ดา้นการพฒันา และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป.  3. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์
ใหม้คีณุภาพ  

 

9. ร้อยละของนกัเรียนสงักัดโรงเรียนเอกชนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตล่ะวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน (สช.)  

ร้อยละ 49 

10. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน 
เพิ่มข้ึน (กศน.)  

ร้อยละ  
38 ข้ึนไป 

11. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไดผ้่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยูใ่นระดบัคุณภาพดมีากข้ึนไป (สช.) 

ร้อยละ 80 

12. ร้อยละของผู้ได้รบัการสง่เสรมิและพฒันาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับ
เป้าหมาย (สกก.) 

ร้อยละ 80 

13. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพฒันาไปใช้ในการปฏิบตัิงาน (สคบศ./ 
กศน./ สช.)  

ร้อยละ 80 

* 14. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพฒันาการสมวัย (สช.) ร้อยละ 80 
* 15. จำนวนระบบดิจทิัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National 
Digital Learning Platform : NDLP) เพิ่มข้ึน (ศทก. : เป้าหมาย 10 ระบบ 
ภายในปี 2565) 

5 ระบบ 
 

* 16. จำนวนระบบคลงัความรู้ทีม่ีการเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบดจิิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP) 
เพิ่มข้ึน (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบ ภายในปี 2565) 

1 ระบบ 
 

17. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น 
(กศน./สช./สคบศ.) 

ร้อยละ 80 

18. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ 
จิตสำนึกและวินัยการบรหิารจัดการขยะและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน (ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 

ยทุธศาสตรช์าต ิ ดา้นการสรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป.  4. สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา  

 



19. จำนวนประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ทีจ่ัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 คน   



 

ประเดน็ยทุธศาสตร/์  
ตัวชีว้ดัและคา่เปา้หมายรายประเดน็ยทุธศาสตร ์(หนว่ยหลกั) 

คา่เปา้หมาย  
ป ี2563 

20. ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรม/พฒันาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพ/พัฒนางานได ้(กศน.) 

ร้อยละ 80 

21. ร้อยละของผูเ้รียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานเทียบกับเป้าหมาย (กศน./สช.) 

ร้อยละ 100  

ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป.  5. พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 

22. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า  
85 คะแนน 

23. จำนวน ร่าง กฎหมายลำดับรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ) ที่ได้รับ
การปรับปรงุ แก้ไข หรือพฒันาใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./กศน./
สำนกังาน ก.ค.ศ.) 

ไม่น้อยกว่า 
2 ฉบับ 

24. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ได้รับการพฒันาสมรรถนะ สามารถนำผลการ
พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ../ศทก./กศน./ สช./สำนักงาน ก.ค.ศ.) 

ร้อยละ 80 

25. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีต่อ
การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)  

ร้อยละ 80 

* 26. จำนวนระบบฐานข้อมลูกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่เช่ือมโยงฐานข้อมลูรายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิ
สารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมลู 
ภายในปี 2565 :ป ี2562 มีอยู่ 2 ฐานข้อมูล)  

2 ระบบฐานข้อมูล 

     * ปรากฏรายละเอยีดตวัชีว้ดัในภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 

 
 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 



สว่นที ่3 
สาระสำคญัของแผนปฏบิัตริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั  
 
  จากการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล   (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมาย
ด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ไดด้ังนี ้
 วิสัยทัศน์ 
  องค์กรหลักบูรณาการบรหิารการจดัการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม ทัว่ถึง และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันา 
  พนัธกิจ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกช่วงวัย  อย่างมี
ประสทิธภิาพ ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 
   2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการสรา้งโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทัว่ถึง 
ตามศกัยภาพของผูเ้รยีน เพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
  3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ทีส่่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพชวีติ 
  เป้าประสงคร์วม 
   1. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัสุโขทยัมกีารบรหิารและจดัการศึกษาแบบบูรณาการตามหลกั
ธรรมาภบิาล 
   2. ผูเ้รยีนไดร้บัการศกึษา เรยีนรูท้กัษะทีจ่ าเป็น อย่างมคีุณภาพตลอดชวีติ 
   3. ผูเ้รยีนเขา้ถงึโอกาสทางการศกึษา อย่างทัว่ถงึ และเสมอภาค 
   4. ขา้ราชการ ครู และบุคลากรทางการศกึษามสีมรรถนะ และศกัยภาพทีส่่งผลต่อการพฒันา
ผูเ้รยีน 
 ค่านิยมองคก์ร  “SMART” 
   S = Specialization หมายถงึ การท างานทีต้่องใชค้วามรูค้วามสามารถทีเ่ป็นความช านาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการ
เปลีย่นแปลงอย่างสม ่าเสมอ 



   M = Morality หมายถงึ การท างานดว้ยความซื่อสตัย ์โปร่งใสเสมอภาค เป็นกลางไม่มอีคต ิไม่
เลอืกปฏบิตั ิ
   A = Accountability หมายถึง การท างานดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร มุ่งมัน่ มคีวามรบัผดิชอบ 
เสยีสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และยอมรบัการตรวจสอบผลส าเร็จของงานอย่างเปิดเผยทัง้ใน
ทางบวกและทางลบ 
   R = Relationship หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจกันท างาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ยอมรบัฟังความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั มคีวามสามคัคกีลมเกลยีวเป็นหนึ่งเดยีวกนัในการท างาน รวมทัง้มจีิตใจ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ใหบ้รกิารผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ   
   T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีม
ท างานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

ตวัชี้วดัเป้าประสงคร์วมและค่าเป้าหมาย 
ตวัชี้วดัเป้าประสงคร์วม ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนระบบงานทีน่ าเทคโนโลยดีจิทิลัมาปรบัใชใ้นการบรหิารจดัการ ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ 
2. รอ้ยละคะแนนประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 85 
    ส านักงานศกึษาธกิารฯ ตามเกณฑ ์ITA (Integrity & Transparency  
    Assessment) ไม่น้อยกว่าปีทีผ่่านมา  
3. รอ้ยละของนักเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป จากผลการ
ทดสอบ 

รอ้ยละ 50 : (สช.) 

    ทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) เพิม่ขึน้  
4. รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และความเป็น รอ้ยละ 3 : (สช.) 
   พลเมอืง เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา  
5. จ านวนผูเ้รยีนชัน้อนุบาล 1-3 ทีเ่ขา้ถงึการศกึษาปฐมวยัต่อกลุ่มอายุเดก็
ปฐมวยั 

 (สช.) 

6. รอ้ยละของขา้ราชการ ครู และบุคลากรทางการศกึษากลุ่มเป้าหมาย  รอ้ยละ 80 : (สช.) 
   ไดร้บัการพฒันา และน าไปใชใ้นการปฏบิตังิาน  
  

  ประเดน็ยุทธศาสตร ์
1. พฒันาการศกึษาทีม่คีณุภาพ สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัการเสรมิสรา้งความมัน่คง 

  2. พฒันาการศกึษาและการวจิยั เพื่อเพิม่สมรรถนะ และความสามารถในการแข่งขนัทีส่นอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน และประเทศ 
   3. จดัการศกึษาทีม่คีณุภาพ เพื่อพฒันาศกัยภาพ และทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 
   4. สรา้งโอกาส และการเขา้ถงึการศกึษาทุกระดบั อย่างถัว่ถงึและเสมอภาค 
   5. จดัการศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
   6. พฒันาระบบบรหิารจดัการศกึษาทุกระดบั ใหม้ปีระสทิธภิาพ 



 

   เป้าประสงคต์ามประเดน็ยุทธศาสตร ์
   1. ผูเ้รยีนมศีกัยภาพทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัการเสรมิสรา้งความมัน่คงในแต่ละบรบิท 
   2. ผู้เรยีน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มสีมรรถนะและความสามารถที่สนองความ
ต้องการการพฒันาผูเ้รยีนสู่ตลาดแรงงาน และการแข่งขนัระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัประเทศ 
     3. ผู้เรยีนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษที ่21 
      4. ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอย่างทัว่ถงึ และเสมอภาค ดว้ยรูปแบบทีห่ลากหลาย 
     5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม 
   6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจงัหวดัสุโขทัย มกีารบรหิารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ  
ตอบสนองผูร้บับรกิาร สะดวก รวดเรว็ โปร่งใส ตามหลกัธรรมาภบิาล 
  

 กลยุทธ์ภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร ์
   ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 1 พฒันาการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
    กลยุทธ ์
  1.1 พัฒนาการจดัการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสรมิสร้างความสามคัคีปรองดอง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
  1.2 ยกระดบัคุณภาพ ส่งเสรมิโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาและพฒันาอาชพี 
  1.3 เสรมิสร้างกลไกการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด หรอืภยัคุกคาม ในรูปแบบใหม่ที่ส่งผล
กระทบต่อความมัน่คง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 พฒันาก าลังคน การวิจยั เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 
  กลยุทธ ์
  2.1. เสรมิสร้างทกัษะก าลงัแรงงานที่มศีกัยภาพตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที ่
(อาท ิเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเทีย่ว โครงสรา้งพืน้ฐาน ผูป้ระกอบการยุคใหม่) 
  2.2 เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนรูเ้พื่อยกระดบัทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 
  2.3 ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทางการศกึษา 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษยใ์ห้มีคณุภาพ 
  กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้ อหาสาระ สื่อ และนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด 
ประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
  3.2 ส่งเสรมิ และบูรณาการการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมวีนิัย คุณธรรม จรยิธรรม จติสาธารณะ 
และความเป็นพลเมอืง 



  3.3 พฒันาคนทุกช่วงวยัให้มทีักษะการเรยีนรู้ ทกัษะอาชีพ ทกัษะชีวติสามารถอยู่ร่วม และ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นภายใต้การเปลีย่นแปลงของสงัคมในศตวรรษที ่21 
  3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที ่21 ดว้ยรูปแบบทีห่ลากหลาย 
  3.5 ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการองคค์วามรูแ้บบสหวทิยาการ (อาท ิสะเตม็ ทวศิกึษา) 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  กลยุทธ ์
  4.1 เพิม่และกระจายโอกาสทางการศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ให้
ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึโอกาสทางการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพืน้ที ่และกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 พฒันา และส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั เพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 5 เสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
    กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน า
แนวคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัิ 
  5.2 พฒันาองคค์วามรู ้งานวจิยัดา้นการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 6 พฒันาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  6.1 พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ
ใหบ้รกิารประชาชน 
  6.2 พฒันาระบบฐานขอ้มูลของจงัหวดั ภาค และฐานขอ้มูลกลางดา้นการศกึษาใหเ้ป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยง เป็นปัจจุบนัและทนัต่อการใชง้าน 
  6.3 พฒันากลไกการบรหิารจดัการศึกษาให้มปีระสทิธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดบั 
และพฒันาภาคเีครอืข่ายดา้นการศกึษา 
  6.4 ส่งเสรมิการใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับรบิทที่
เปลีย่นแปลง 
  6.5 ปรบัปรุงโครงสรา้ง และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานใหเ้หมาะสมเอื้อต่อการบรหิารจดัการที่
มปีระสทิธภิาพ 
  6.6 ส่งเสรมิคุณธรรม ความโปร่งใส และสรา้งเครอืข่ายต่อต้านการทุจรติประพฤตมิชิอบ 
  6.7 พฒันาระบบบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการ ครู และบุคลากรทางการศกึษาใหป้ฏบิตังิาน
ไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ 
 

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



     

สรปุงบประมาณ/โครงการของสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั  
ในแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

     

แผนงานยทุธศาสตร ์เพือ่สนบัสนนุดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์(2,758,112.-) 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศกึษาทีย่ัง่ยนื (2,758,112.-) 

กจิกรรม การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาในสว่นภมูภิาค    

ลำดบั งาน/โครงการ 
งบประมาณ/

บาท 
ผูร้บัผดิชอบ 

  งบดำเนนิงาน 2,493,812   

1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 2,101,812 กลุ่มอำนวยการ 

2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000 กลุ่มอำนวยการ 

  งบรายจา่ยอืน่ 164,300   

  1) โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900 กลุ่มนโยบายและแผน 

  2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรในศึกษาธิการจงัหวดั 45,400 กลุ่มบุคคล 

  3) โครงการตรวจตดิตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ 80,000 กลุ่มนิเทศฯ 

  งบลงทนุ 35,676,000   

  คา่ครภุณัฑ ์ 1,314,000   

  1) ครุภัณฑส์ำนักงาน 6 รายการ 912,400 กลุ่มอำนวยการ 

  2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 58,000 กลุ่มอำนวยการ 

  3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4 รายการ 130,500 กลุ่มอำนวยการ 

  4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ 99,100 กลุ่มอำนวยการ 

  5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 114,000 กลุ่มอำนวยการ 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 34,362,000   

  1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกัอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 3 รายการ 11,862,000 กลุ่มอำนวยการ 

  2) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ 15,000,000 กลุ่มอำนวยการ 

  3) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 1 รายการ 5,000,000 กลุ่มอำนวยการ 

  4) คา่ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ 1,500,000 กลุ่มอำนวยการ 

  5) คา่ก่อสร้างอ่ืนๆ 1 รายการ 1,000,000 กลุ่มอำนวยการ 

รวมเงนิ กจิกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาในสว่นภมูภิาค 38,334,112   

      
  
  

 
 



  

ผลผลติหนว่ยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารไดร้บับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา (154,080.-) 

กจิกรรมสรา้งและการพฒันาเครือ่ขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ลำดบั งาน/โครงการ 
งบประมาณ/

บาท 
ผูร้บัผดิชอบ 

  งบดำเนนิงาน 154,080   

1 ค่าสาธาณูปโภค (ค่าใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต) 154,080 กลุ่มอำนวยการ 

รวมเงนิ กจิกรรมสรา้งและการพฒันาเครือ่ขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 154,080   

 
สรุปงบประมาณ/โครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที ่4 

กลไกการขบัเคลือ่นแผนปฏบิัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏบิัต ิ

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

 

 

4.1 การแปลงแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ 

   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและ

กระบวนการสำคัญ ดังนี้ 

   1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดสุโขทัย ในการ

ดำเนินงานแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน 

รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 

   2. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนปฏิบตัิราชการประจำปีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 

2563 กับนโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 

2565) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

   3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ต้องให้ความสำคัญและใช้แผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหารงานของหน่วยงาน 

   4. ดำเนินการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้บุคลากรหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การ

ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



   5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการ

ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถดำเนินการได้ประสบ

ผลสำเร็จ 

   6. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 

 

4.2 การติดตามและประเมินผล 

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัดโดยการ

อำนวยการ ส่ งเสริม  สนับสนุน และพัฒ นาการศึกษาแบบร่วมมือ  และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  รวมถึงการกำกับ ดูแล ติดตาม และ

ประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

ให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน บรรลุประสงค์ตามตัวช้ีวัด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561–2565) 

 

    แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นแผนที่จัดทำ

ข้ึนเพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจ ตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

2563 บรรลุผลสำเร็จ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงได้กำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล

การดำเนินงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและปฏิบัติ

ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 

  1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการ

ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทำหน้าที่ กำหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าของการ

บริหารจัดการนำแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวช้ีวัดความสำเร็จของการแปลงแผน โดยนำวิธีการติดตาม 



ประเมินผลทีเ่หมาะสมมาใช้ และประสานการติดตาม ประเมินกับคณะกรรมการระดับต่างๆ รวมทั้งดำเนินการติดตาม 

ประเมินผลกระทบ การพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 

  3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  

เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน

เหตุการณ์ 

  4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชน

รวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

ชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ  ได้

อย่างมีประสิทธิภาพภาพ และจัดทำข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

  5. สร้างการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่

เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและ

ติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่5 
ระบบการตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผลตามแผนปฏบิตัริาชการ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั 

 
  การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กำหนดให้กลุ่ม/หน่วยในสังกัดดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/
ผลสัมฤทธ์ิของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  1. การรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รายเดือนผ่านการประชุมติดตามของทีมบริหารจัดการสำนักงาน และรายไตรมาส ผ่านระบบติดตาม และ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งเป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิของแผน/งาน/
โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ https://emenscr.nesdc.go.th/ เป็นรายไตรมาส  
   ทั้งนี้ กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
    รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  2. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
   2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ  เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ เมื่อสิ้นสุด       
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายของโครงการที่กำหนด
ในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
       - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำข้ึน เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 



      - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำ
รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  

------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ      เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 1 นางธารินี  รัตนพล  2. นางสายลม  พิลึก  3. นางสาวดาวเรือง  สมบัติทองใบ   
   4. นางเตือนใจ ปานศรี 
งบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  จำนวน  

45,000 บาท 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม  2562– 30 กันยายน 2563 
หลักการและเหตุผล 

    การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากร
ในองค์กรมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้าง พัฒนา
ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร เพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ข้ึน เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
การปฏิบัติงาน และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยุทศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้
บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้  รวมทั้งเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
    2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีคุณภาพ 
    3. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร้อยละ 80 เข้ารับการพัฒนา 
 เชิงคุณภาพ 
   บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยร้อยละ 80 มีสมรรถนะสูงข้ึน เกิดความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานในตำแหน่งของตนเอง  เกิดความสามัคคีในองค์กร มีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 



กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ 30 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2 จัดทำหลักสูตรการพัฒนา ขออนุมัติหลักสูตร 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3 ดำเนินการพัฒนา กันยายน  2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  45,400 บาท 

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

 
เงินงบประมาณ 

เ งิ น น อ ก
งบประมา
ณ 

 
รวม 

  ต อ บ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม   

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงข้าราชการ จำนวน 32 คน/2 วัน - 15,360  - 15,360  -  
2 ค่าวัสดุ ในการดำเนินการพัฒนา   4,440 7,440   
3 ค่าที่พัก 32  คนๆละ 400 บาท /2 คืน  25,600  25,600   
รวมงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  40,960 4,040 45,000   
 การประเมินผล 
           ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
             ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด 
           ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
             1. บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนารอ้ยละ 80 มีสมรรถนะเพิ่มข้ีนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. บุคลากรที่เข้ารบการพัฒนารอ้ยละ 80 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีทักษะและประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จองค์กร 
การติดตามประเมินผลโครงการ 
  - ประเมินจากความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา 

  - สรุปผลการพัฒนาบุคลากร 
  - ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   - บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ มี แรงจูงใจ ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคี ในการปฏิบัติงาน 
   - บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
ระบบงานในองค์กรให้มีคุณภาพ 



1. ชื่อโครงการ  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อรองรับการตรวจราชการประจำปีตามนโยบาย 
    และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติ 20 ปี  
   : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ)  
   : พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม 
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
 ยุทธศาสตร์แผนจังหวัดกลุ่มจังหวัด  
   : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม  ให้เข้มแข็ง
ปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 
2. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ  2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการ
เตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีหลักการที่ว่า 1) ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและป ระสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้ง
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 2) บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงศึกษาการในพื้นที่ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคอกชนและภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 

  ดังนั้น การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด  ให้ เกิดประสิทธิภาพภาพ  
จึงมีการมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบโดยมีงานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลรวมถึงการตรวจราชการ การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การ
นิเทศ และการแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  และส่งเสริมพฒันาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู ้แหล่งเรยีนรู้  และสื่อการเรยีนรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่ส่งผลกับสถานศึกษาและนักเรีย นได้มีคุณภาพ
การศึกษาที่ดียิ่งข้ึนจึงต้องมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาใน
จังหวัดสุโขทัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา



ระดับจังหวัดสุโขทัย และเป็นการรวบรวม  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความ
เห็นชอบ และรายงานสำนักงานศึกษาการภาคเป็นลำดับต่อไป  

  ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำโครงการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพือ่
รองรับการตรวจราชการประจำปีตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ทุกประเภท ทุกระดับภายใต้การดำเนินงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   2. เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยรองรับการสนับสนุน 
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
   3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับภายใต้ 
การดำเนินงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
   4. เพื่อนำข้อมูลจากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกประเภท  
ทุกระดับภายใต้การดำเนินงานนโยบายและจุ ดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
มาวิเคราะห์เพื่อรองรับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 
   5. เพื่อดำเนินการรองรับการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
    เชิงปริมาณ 
 เชิงปริมาณ  หน่วยงานราชการที่จัดการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
   1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จำนวน จำนวน   4  โรงเรียน 
   2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  จำนวน  12 โรงเรียน 
   3.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน   12   โรงเรียน 
   4.  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  จำนวน 2 แห่ง 
   5.  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สุโขทัย จำนวน 5 แห่ง 
   6.  สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แห่ง 
   7.  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 12 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
 หน่วยงานราชการและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ติดต าม
ประเด็นตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  ในการตรวจ  ติดตามเร่งรัด  กำกับนโยบาย 
ที่เป็นจุดเน้นเชิงลึกในประเด็นนโยบายเฉพาะเรื่อง เพื่อให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการตรวจ ติดตาม 
นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ 



5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมโครงการการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อรองรับการตรวจราชการประจำปีตามนโยบาย และจุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล เพื่อรองรับการตรวจราชการประจำปีตามนโยบาย แ ล ะ จุ ด เ น้ น ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานนิเทศ  

ติดตาม และประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ธันวาคม 2562 

คณะทำงาน 
ตามคำสั่ง 

2. ประชุมคณะทำงาน  เพื่อจัดทำคู่มือการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล, เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลและ
การจัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

สถานที่ประชุมของเอกชน 
ธันวาคม 2562 

คณะทำงาน 
ตามคำสั่ง 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา และการตรวจราชการตามนโยบายการศึกษา 

สถานที่ประชุมเอกชน 
มกราคม 2563 

คณะทำงาน 
ตามคำสั่ง 

4. ดำเนินการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล  ตามนโยบาย /
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

สถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
มกราคม 2563-สิงหาคม 2563 

คณะทำงาน 
ตามคำสั่ง 

5 1.รับการตรวจราชการประจำปี จ ากผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (มิถุนายน) 
2. รับการตรวจราชการประจำปี  จากผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (สิงหาคม) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
/สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
มิถุนายน,สิงหาคม 2563 

คณะทำงาน 
ตามคำสั่ง 

6 รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล 
และการตรวจราชการประจำปี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
กันยายน 2563 

คณะทำงาน 
ตามคำสั่ง 

 เนื้อหาหลักสูตร (กรณีมีการฝึกอบรม) ประชุมการกำหนดประเด็นการนิเทศตามกรอบนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
   สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในจังหวัดสุโขทัย  (ตาม
กลุ่มเป้าหมายดังเอกสารที่แนบ) 
 



8. พื้นที่เป้าหมาย  
  1.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จำนวน จำนวน   4  โรงเรียน 
 2.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  จำนวน  12 โรงเรียน 
 3.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  จำนวน   12   โรงเรียน 
 4.  สถานศึกษาสั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจั งห วัดสุ โขทั ย  จำนวน 2 แห่ ง 
 5.  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย 
จำนวน 5 แห่ง 
  6 .   ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส ำ นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ  จ ำ น ว น  1  แ ห่ ง 
 7.  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 12 โรงเรียน      
9. งบประมาณ  : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 
(งบรายจ่ายอื่น) จำนวน 120,000. บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน.) 
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ที่ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย 
คา่ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 แต่ ง ตั้ ง คณ ะท ำ งาน เพื่ อ ป ร ะ ชุ ม ว า งแ ผ น 
ดำเนินงานนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล 
- ค่าวัสดุในการดำเนินงาน 

 
2,000   2,000 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษา และการตรวจราชการตาม
นโยบายการศึกษา 

12,500    

- อาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม สำหรับการจัด
ประชุม (150 บ.× 15 คน×  2 วัน) 

  4,500  

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม    4,000 
- ค่าวัสดุ ในการดำเนินการประชุม    4,000 

ประมาณการรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

ที่ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 

ดำเนินการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล  
ตามนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวง 
มี แรงจูงใจ ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคี 
ในการปฏิบัติ งาน  ศึกษาธิก าร  ประจำปี
งบประมาณ 2563 

62,000    



- ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน × 120 บาท ×  25 วัน)  30,000   
- ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ในการนิเทศ  ติดตาม 
 และประเมินผล 

 
 20,000  

- ค่าจัดทำคู่มือการนิเทศ และเครื่องมือการ
นิเทศ 

 
 10,000  

- ค่าวัสดุ ในการดำเนินการนิเทศ    2,000 

4 

1. รองรับการตรวจราชการประจำปี จาก
ผู้ ต ร วจ ร าช ก า รก ร ะท รว งศึ ก ษ า ธิ ก า ร
(มิถุนายน/สิงหาคม) 

 
33,480    

- ค่ า จั ด เลี้ ย ง รั บ ร อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 30,000  

-  ค่ า น้ ำ มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง  
ในการตรวจราชการ 

 
 3,000  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ  480   
ประมาณการรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

ที่ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ  ติดตาม 
และประเมินผลและการตรวจราชการ
ประจำปี 

10,020    

- อาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม สำหรับ
การจัดประชุม (150 บ.× 15 คน×  1 วัน) 

  2,250  

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม    5,770 
- ค่าวัสดุ ในการดำเนินการประชุม    2,000 

รวม 120,000 30,480 69,750 19,770 
* หมายเหตุ (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายแตล่ะรายการ ตามมาตรการประหยัดของ สป.ศธ. /ตามตัวอย่าง) 
 
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  10.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
   - ระยะเวลาในการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษา มีระยะเวลาจำกัดและ
ศึกษานิเทศก์มีจำนวนที่ไม่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆอย่างทั่วถึงทุกสถานศึกษา 
  10.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 



   - การได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำไปเป็นประเด็นในการการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการให้ครบถ้วน
โดยใช้วิธีดังนี้ คือ การแจ้งหนังสือขอข้อมูลแต่ละสถานศึกษา การดำเนินการนิเทศแบบออนไลน์เพื่อให้สถานศึกษา
กรอกข้อมูล 
 11. หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ
ภายใต้การดำเนินงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ 2563 จากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
   2. มีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยรองรับการสนับสนุนการตรวจ
ราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
   3. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ
ภายใตก้ารดำเนินงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
   4. นำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกประเภท  
ทุกระดับภายใต้การดำเนินงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมา ณ 2563  
มาวิเคราะห์เพื่อรองรับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 
   5. ดำเนินรับการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ TFE  (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. เหตุผลความจำเป็น 

การศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้เยาวชน
มีความสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ      ซึ่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธ์ิทองนาค,  2547, หน้า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึง
คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน  การ
ตัดสินได้ - ตก และการอนุมัติความสำเร็จการศึกษา    เป็นอำนาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเ รื่อง
รูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค   

การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3      และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อนำไปใช้
ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ      ในระดับนโยบาย
ของต้นสังกัดระดับต่างๆ 

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับช้ันที่เข้าทดสอบข้างต้นจะเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานในการตรวจสอบ 
ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปญัญา เป็นต้น  ข้อมูลจากการประเมินจงึเป็นหัวใจของสถานศึกษา
ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการ
เรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็น
การพัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ   จึงได้มีโครงการ “ TFE 
(Teams For Education ) ” ข้ึน เพื่อเป็นการสง่เสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภทส่งผล
ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รยีน ให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะจำเป็น    ในการดำรงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 
21 โดยมีหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต 



 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสุโขทัย 
   2.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง         
การพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 เพิ่มข้ึน ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 
   2.3 เพื่อให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 
   2.4  เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายผลรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดสุโขทัย 
3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
   ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุโขทัย 
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

  เชิงปริมาณ 
   1. มีข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
จังหวัดสุโขทัย 

   2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน   ร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน อย่างน้อย 1 แนวทาง 
   3. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 
   4. มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 5 แห่ง และสถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 5 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
1. มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ของจังหวัดสุโขทัยเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้    

ในการสร้างคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน   
   3. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่
ละวิชาผ่านกว่าเกณฑ์เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 



5. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

ตัวชีว้ดั เปา้หมายป ี2563 
4.1  มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุโขทัย 

1 ศูนย์ 

4.2  มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน อย่างน้อย 1 แนวทาง  

 อ ย่ า ง น้ อ ย  1 
แนวทาง 

4.3 สถานศึกษามีร้อยละของนักเรยีนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 

เพิ่มข้ึน 

4.4 มีสถานศึกษานำร่อง และสถานศึกษาเครือข่าย 5 แห่ง 
5. กิจกรรม –วิธีดำเนินการ (Activity) 

กจิกรรม หนว่ย
รบัผดิชอบ 

1. ร่วมประชุมรับฟังการช้ีแจงการดำเนินโครงการจากสำนักงาน    
   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ศป.ศธ. 

2. ขออนุมัติโครงการ ศธจ.สุโขทัย 
3. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ ศธจ.สุโขทัย 
    - ประชุมเตรียมการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับ ศธภ. 17 คณะทำงาน 
2. นำเสนอกรอบการดำเนินงานต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และนำเสนอ 
    ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

คณะทำงาน 

3. วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ระดับจังหวัด คณะทำงาน 
4. จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรูปแบบโมเดลกลางของจังหวัดสุโขทัย คณะทำงาน 
4. ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเครือข่าย กำหนดแนวทางฯ คณะทำงาน 
5. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเครือข่าย  คณะทำงาน 
6. จัดเสวนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ 
    พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาเครือข่าย 

คณะทำงาน 

7. สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษานำร่อง และสถานศึกษาเครือข่าย คณะทำงาน 
8. นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่อง คณะทำงาน 
9.  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ คณะทำงาน 
10. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 1 แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนของ
จังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค 

คณะทำงาน 

11.จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ คณะทำงาน 



รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม 
โครงการ TFE  (Teams For Education) 

กจิกรรม รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลา
ดำนนิการ 

กลุม่เปา้หมาย งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมรับฟังการ
ชี้แจงการดำเนินงานจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ม.ค.2563 คณะทำงาน 5,000 

2. ประชุมเตรียมการกำหนด
กรอบแนวทางการดำเนิน
โครงการร่วมกับ ศธภ. 17 

คณะทำทำงานเข้าร่วมประชุมเตรียมการ
กำห นดกรอบ แนวท างการดำเนิ น
โครงการร่วมกับ ศธภ. 17 

ก.พ.2563 คณะทำงาน 5,000 

3 . แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท ำ ง า น
ดำเนินงานโครงการ 

แต่ งตั้ งค ณ ะกรรมก ารด ำเนิ นก าร
โครงการระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการ
จั ง ห วั ด สุ โข ทั ย เป็ น ที่ ป รึก ษ าแ ล ะ
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน
คณะทำงาน 

ก.พ.2563 คณะทำงาน 5,000 

4 .น ำ เ ส น อ ก ร อ บ ก า ร
ด ำ เนิ น งานต่ อ ส ำ นั ก ง าน
ศึกษ าธิก ารภาค  17  และ
นำเสนอ 
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย 

จัดทำรูปเล่ม กรอบการดำเนินงานเพื่อ
เสนอต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย 

มี.ค.2563 คณะทำงาน 
 

4,000 

1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระ ดั บ ช า ติ (O-NET) ร ะ ดั บ
จังหวัด 

คณะทำงานร่วมวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) ระดับจังหวัด 

มี .ค.-เม .ย 
2563 

คณะทำงาน 9,150 

2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงรูปแบบโมเดลกลาง
ของจังหวัดสุโขทัย 

คณะกรรมการร่วมพิจารณากำหนด
กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในระดับพื้นที่  

เม.ย.2563 คณะทำงาน 9,150 

7.จัดประชุมคณะกรรมการ
กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
สถานศึกษาเครือข่าย กำหนด
แนวทางการติดตาม 

คณะทำงานจัดประชุมคณะกรรมการ
กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา
เครือข่าย กำหนดแนวทางการติดตาม 
ของจังหวัดสุโขทัย 

เม.ย.63 คณะทำงาน 9,150 

6. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
   ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563 

 



 
7. งบประมาณ 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 162,750 บาท จำแนกตามกิจกรรม     
ดังรายละเอียดที่แนบ สำหรบักจิกรรมที่ 11- กิจกรรมที่ 13 รอการจัดสรรงบประมาณ      *หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัว
จ่ายทุกรายการ 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

   หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( Impact) 

  การบูรณาการด้านการเรยีนรู้ระหว่างหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุโขทยั ในการพัฒนาคนให้พร้อม
เข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้    ตาม
สมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. เหตุผลความจำเป็น 
 กระทรวงศ ึกษาธิการ เป ็นองค ์กรหล ักในการข ับ เคลื ่อนและพ ัฒ นาคุณภาพการศึกษา                      

ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน ประชาชนมีความรู้มี
คุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนากำลังคน
ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปรากฏว่ายังคงมีปัญหาบางประการในการจัดการศึกษา
ของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที ่
เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน
และการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกำหนดมาตรการและกลไกต่าง ๆ ข้ึน โดยมีคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค
มีความซับซ้อนและสั่งสมเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน 
เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติม ให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเรว็ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการ
และรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้บัญญัติไว้  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้
จัดตั้งข้ึนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา
ภาคต่าง ๆ ให้ เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตร์ชาติ  สู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่
เช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
การพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน  และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค กำกับดูแล 
เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ และที่สำคัญคือมีหน้าที่กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจสำคัญในการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพื้นทีร่ับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ การบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบท
ของพื้นที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีโครงการ “Coaching Teams 



เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ข้ึน เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การนิเทศ ติดตามและประเมินผลสามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้
หน่วยงานทางการศึกษาบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนที่สูงข้ึน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives) 
  1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในระดับจังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 

2. เพื่ อพั ฒ นารูป แบบ  และ แนวทางการนิ เท ศ  ติ ด ต ามแล ะป ระ เมิ นผล ก ารบ ริห าร                      
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับจังหวัดสุโขทัย ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

3. เพื่อขยายผลรูปแบบ และแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ด้วยกระบวนการ Coaching ทุกสังกัดในระดับจังหวัดสุโขทัย ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ 
3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
   1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุโขทัย 
   2. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน/สถานศึกษา 
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. นิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่
รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 1 ครั้ง) รวมจำนวนสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 
6 แห่ง 
  2. มีเครือข่ายความร่วมมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
ในระดับจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  
  3. เอกสารายงานผลการดำเนินงานโรงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับในพื้นที่  
  2. มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในพื้นที่
รับผิดชอบ  ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
  3. สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามแนวทางที่พัฒนาข้ึน มีร้อยละของ
นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับในแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึน
ไป เพิ่มข้ึน  



  4. มีผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการวิจัยหารูปแบบในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาระดับจังหวัดสุโขทัย 

5. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 2563 

เชิงปริมาณ 1. ทุกจังหวัดมี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การบูรณาการด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  การบริหารจัด
การศึกษาทุกระดับในพื้นที่  

มี  Supervisor Teams  
1 ทีม 
  

2.  มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนน ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน อย่างน้อย 1 แนวทาง  

แ น ว ท า ง ก า ร นิ เ ท ศ
ติดตาม และประเมินผล 
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า    
อย่างน้อย 1 แนวทาง 

เชิงคุณภาพ 3. สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแนวทาง
ที่พัฒนาข้ึน มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ทุกระดับในแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน  

 

4. นำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มาวิจัยเพื่อหารูปแบบใน
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับจังหวัดสุโขทัย  

 

 
6. กิจกรรม – วิธีดำเนินการ (Activity) 
กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.  ร่วมประชุมรับฟังการช้ีแจงการดำเนินโครงการจากสำนักงาน    
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สป.ศธ. 

2.  ขออนุมัติโครงการ ศธจ.สุโขทัย 
3.  ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ ศธจ.สุโขทัย 
4.  ประชุมช้ีแจงการดำเนินโครงการ  Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด  

คณะทำงาน 

5.   ประชุมวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) (เปรียบเทียบปี 2559-
2562)(ภาพรวม และสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ) และพัฒนา ปรับปรุงต้นแบบแนว
ทางการนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ที่ได้พัฒนาข้ึน ภายใต้โครงการฯ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คณะทำงาน 

 

 



กจิกรรม หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

6. ประชุมสถานศึกษาต้นแบบ ปี  2562 และคัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายารพัฒนาจาก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจากทุกสังกัด ที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ ในแต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป อยู่ในระดับต่ำ และมีความสมัครใจจะเข้าร่วมเป็น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

คณะทำงาน 

7. พัฒนาเทคนิคการ Coaching and Mentoring ให้กับศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ศธจ. , 
สพป. ,สพม. ,กศน. ,และ อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบ 

คณะทำงาน 

8. ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านการพัฒนา การ  Coaching and Mentoring นำแนวทาง
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษาที่พัฒนาข้ึน ไปใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ
กับสถานศึกษาที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย(สถานศึกษาต้นแบบ/สถานศึกษาเครือข่าย)  โดยมี   
Supervisor Teams , ศธจ. และ ศธภ. ให้คำปรึกษา สนับสนุนและติดตามการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะทำงาน 

9. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ Coaching 
Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดสุโขทัย 

คณะทำงาน 

10. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ คณะทำงาน 
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม 

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัดสุโขทัย 
กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ร ะ ย ะ เ ว ล า

ดำเนินการ 
กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ 

1 . ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม รั บ ฟั ง                   
ก า ร ช้ี แ จ ง ก า ร ด ำ เนิ น
โค รงก ารจ ากส ำนั ก งาน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วม 
รับฟังการช้ีแจงการดำเนินงาน 
จากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  

ม.ค. 2563 คณะทำงาน - 

6.จัดประชุมคณะกรรมการ 
Supervisor Teams จังหวัด
สุโขทัย 

คณะกรรมการร่วมรับฟังผลการ
ดำเนินโครงการ และพิจารณา
ก ำ ห น ด ก ร อ บ แ น ว ท า ง           
การดำเนินงานโครงการของ
สำนักงาน ศึกษาธิการจั งห วัด
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในระดับ
พื้นที่  

เม.ย. 2563 คณะทำงาน 25,000- 

5. ประชุม วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

Supervisor Teams ผู้เกี่ยวข้อง 
คณะทำงานร่วมวิเคราะห์ผลการ

เม.ย. 2563 คณะทำงาน 30,000 



กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดำเนินการ 

กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ 

ระดับจังหวัด ท ดส อบ ระดั บ ชาติ  (O-NET) 
ระดับจังหวัด เพื่อนำผลสู่การการ
พั ฒ น า  ก าร   Coaching and 
Mentoring น ำแ น ว ท า ง ก า ร
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ก าร บ ริ ห าร จั ด ก า ร ศึ ก ษ าฯ         
ที่พัฒนาข้ึน ไป  

 
กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะ เวล า

ดำเนินการ 
กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ 

6 .ป ร ะ ชุ ม ป ฏิ บั ติ ก า ร 
เส ริม สร้ าง ศักยภาพการ
นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาฯ (สถานศึกษา
ต้ น แ บ บ /ส ถ า น ศึ ก ษ า
เครือข่าย) 

ประชุมปฏิบัติการพัฒ นา การ  
Coaching and Mentoring น ำ
แนวทาง    การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหาร       จัด
การศึกษาฯ ที่พัฒนาข้ึน     ไปใช้
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง กั บ
สถานศึกษาที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(สถานศึกษาต้นแบบ/สถานศึกษา
เครือข่าย) 

พ.ค. 2563 คณะทำงาน 45,000- 

7 . นิ เท ศ  ติ ด ต าม  แ ล ะ
ป ระ เมิ น ผ ล ก าร บ ริห า ร     
จัดการศึกษาฯ (สถานศึกษา
ต้ น แ บ บ /ส ถ า น ศึ ก ษ า
เครือข่าย) 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหาร       จัดการศึกษาฯ ที่
พัฒนาข้ึน ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จ ริ ง กั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม าย (ส ถ าน ศึ ก ษ า
ต้นแบบ/สถานศึกษาเครือข่าย) 

พ .ค .- ส .ค .
2563 

คณะทำงาน 20,000- 

9. จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และถอดบทเรียน /   
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยการนิเทศติดตาม การ
จั ด ก าร เรี ยน รู้  Coaching 
Teams เพื่อพัฒนาคุณภาพ

จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แ ล ะ ถ อ ด บ ท เรี ย น /     แ น ว
ทางการพัฒนา          การจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาที่ ได้ รับ         
การพัฒนาระดับจังหวัด 

ก.ย. 2563 1.  ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินโครงการ
ของสำนักงาน
ศึ ก ษ าธิ ก าร
จังหวัด   
2.  คณะทำงาน  

30,000- 



กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะ เวล า
ดำเนินการ 

กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ 

การศึกษาให้แก่สถานศึกษา
นำร่อ ง และสถานศึกษา
เครือข่าย 

กจิกรรม รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

กลุม่เปา้หมาย งบประมาณ 

1 0 . จั ด ท ำ ร า ย ง า น ผ ล       
ก า ร ด ำ เนิ น โค ร ง ก า ร ฯ          
ในภาพรวม 

รวบรวมข้อมูลทั้ งผลการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดำเนินงานภาพรวมของโครงการ 
ปัญ ห าอุ ป ส รรค      ขอ งก าร
ดำเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
จั ด การ       ในภาพ รวม เพื่ อ
นำเสนอผู้บริหาร และจัดส่งสำนัก
งบประมาณตามระเบียบ         ที่
เกี่ยวข้อง 
 

ก.ย. 2563  5,000- 

7. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
8. งบประมาณ 

  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 155,000 บาท จำแนกตามกิจกรรม                                   
ดังรายละเอียดที่แนบ  
      *หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
9. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
     หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 
10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( Impact) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีเครือข่ายและแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับจังหวัดที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่เพื่อนำมาวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาเพื่ อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน ( O–NET)                      
ของนักเรียน ได้อย่างเหมาะสม  



โครงการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นใน  
  ศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด  ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ชุดโครงการ ชดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาการศึกษา  
ระยะเวลาการดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563  
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการ   ให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ     โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเลก็ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการดำเนินการให้เด็กเลก็ได้รับการดูแลและพัฒนา รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความ    ถนัดของตน  กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๖๒  ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนา    เด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็น
ประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการ
การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ ถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำ
งบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม 
2562 เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็น
มาตรฐานกลางของประเทศ กอปรมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และ
การดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์ หรือ
ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่สามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กอปรกับสำนักงานเลขาธิการ    



สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติข้ันต่ำที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงข้ึน โดย
กำหนดจุดมุ่งหมายระดับปฐมวัย คือ มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้    และกำกับตัวเองให้ทำสิ่งต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สำเร็จ และให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ 
ธำรงความเป็นไทย และแบ่งปันได้ในเวทีโลกนอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของ
นโยบายป ฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒ นา ศักยภาพคนไทยทุก ช่วงวัย รวมถึง รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ได้กำหนด ให้การศึกษา ปฐมวัยเป็นนโยบายสำคัญด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ     มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
เป้าหมายการพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการรวมพลัง         
ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึน เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ       ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ จัดการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. กำหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวง ศึกษาธิการ ในช่วงปี 2563-2565 และให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็น
กรอบแนวทาง การดำเนินงานของหน่วยงาน  ๒. ให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
จัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ๓. ใช้เป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับการบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน 
หรือส่งเสรมิ สนับสนุนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอบเขตของแผน 
ตามกฎหมายกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแล การศึกษาทุกระดับ         
ทุกประเภท 
   ปัจจุบันการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งทุกหน่วยงานมีความคืบหน้าของการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นลำดับ สำหรับในส่วนของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการสง่เสรมิและพัฒนาการจดั
การศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการดำเนินงานใน         4 เรื่องหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 
สร้างความรู้ความเข้าใจผู้บรหิาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเด็ก



ปฐมวัยได้แล้วเสร็จ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัดแล้วเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวม 
และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งสิ้น รวมทั้ง มีการ
นิเทศ กำกับ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้น ในการดำเนินงานข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณา
การการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ท้องถ่ินจังหวัด รวมถึง ตชด. องค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิในพื้นที่
ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพื้นที่ระดับจังหวัด
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนด  ของกฎหมาย โดยอาศัยสำนักงานศึกษาธิการภาค 
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เป็นสำคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง 
และมีพัฒนาการสมวัย 
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มข้ึน 
 4. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
3. เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 100 คน 
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา ร้อยละ 90 
2 จำนวนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

100 คน 

3 จำนวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2 ช้ิน 
เชิงคุณภาพ  
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน  ร้อยละ 60 
2 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ร้อยละ 60 



 
 
 
5. วิธีดำเนินการ/ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
ห น่ ว ย ง า น
รับผิดชอบ 

1. 
 

กิจกรรมประชุมช้ีแจงคณะทำงานดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 

กุมภาพันธ์ 2563  
ศธจ.สุโขทัย 

2. กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562 

กุมภาพันธ์ 2563 ศธจ.สุโขทัย 

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  

มีนาคม 2563 ศธจ.สุโขทัย 

4. กิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  เมษายน 2563 ศธจ.สุโขทัย 
5. กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย พ ฤ ษ ภ า ค ม  – 

สิงหาคม 2563 
ศธจ.สุโขทัย 

6. กิจกรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 

สิงหาคม 2563 ศธจ.สุโขทัย 

6. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ 
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

กิจกรรม ต.ค
.62 

พ.ย
.62 

ธ.ค
.62 

ม .
ค .
63 

ก .
พ
63 

มี .
ค .
63 

เม .
ย .
63 

พ.ค
.63 

มิ .
ย .
63 

ก .
ค .
63 
 

ส.ค.
63 
 

สถานที่ 
ดำเนินก
าร 

กิจกรรมประชุมช้ีแจงคณะทำงานดำเนิน
โครงการ ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 

           สุโขทัย 

กิ จ ก ร ร ม ขับ เค ลื่ อ น ก า รจั ดท ำ ข้ อมู ล
สารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562 

           สุโขทัย 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

           สุโขทัย 



จำนวน 2 ครั้ง 
กิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)  

           สุโขทัย 

กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 

           สุโขทัย 

กิจกรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 

           สุโขทัย 

7. งบประมาณ 
 งบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  จำนวนทั้งสิ้น 100,325 บาท         
  1.กิจกรรมประชุมช้ีแจงคณะทำงานดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,000 บาท 
  2.กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562 จำนวน 5,000 บาท 
  3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 50,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 
20,000 บาท  
  4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 2 จำนวน 20,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมการประชุม 
จำนวน 16,000 บาท 
  5.กิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BestPractices) จำนวน 10,000บาท 
  6.กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,000 บาท 
  7.กิจกรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,325 บาท   
  รวมทัง้สิน้ 100,325 บาท (หนึง่แสนสามรอ้ยยีส่บิหา้บาทถ้วน) และเงินสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมการ
ประชุม จำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันหมื่นบาทถ้วน) ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเป็น
จำนวนมาก อาจทำให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน 
  การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจโครงการ 
9 หน่วยงานรับผดิชอบ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และ              
มีพัฒนาการสมวัย 
  2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
   3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ  เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มข้ึน 
  4. เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย    
ในระดับพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ : เสริมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
สอดคล้อง : แผนงานยุทศาสตร์การศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
หน่วยรับผิดชอบ : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววารี เกตุอ่อน ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ ,ว่าที่ร้อยตรีสหกรณ์  เกตุคง นักจัดการงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณทั้งสิ้น : 279,480 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
............................................................................................................................. ............................................. 
หลักการและเหตุผล : 
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงตอบรับการข้ึนทรงราชย์         
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่  10 แห่งพระราจีกรีวงศ์  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า  “เพื่อสืบสาน             
พระราชปณิธาน  และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษา           
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  คือการสร้างคนดี              
สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จึงทรงมีพระบรมราโชบาย  เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
แห่งองค์พระบรมชนกนาถ  ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 
ด้าน ประกอบด้วย  1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3) การมีงานทำ-มี
อาชีพและ 4) การเป็นพลเมืองดี  ดังนั้น  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กู ร  เสด็จ เถลิ งถวิลย์สิ ริราชสมบั ติ เป็ น สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วรัชกาลที่  10  แห่ งพระบรมราชจัก รีวงศ์   
กระทรวงศึกษาธิการจึงขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  มาเป็นหลัก
ชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เปน็คนเก่งสู่การปฏิบตัิตามรอย พระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยการ
มุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี  ซึ่งการเป็นพลเมืองดีน้ัน  ประกอบด้วย  1)  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  
2 ) ครอบครัว สถานศึกษา  และสถานประกอบการต้องส่งเสริม ให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมือง 3 ) การเป็น
พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำให้บ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณ
กุศล  ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน   ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  มีพื้นฐาน 

ชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ินและ 

ชุมชน  มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 
 
 
 



เป้าหมาย :           
(เชิงปริมาณ)  1.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมิน 

   2. ร้อยละ  80  จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย  เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์   
(เชิงคุณภาพ) 1.  ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตร์ทรงเป็นประมุข 
  2.  ผู้เรียนรักษ์ท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 

กิจกรรมและปฏิทินดำเนินงาน : 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา/ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน กิจกรรม 

“ค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563/สถานศึกษาในจังหวัด
สุโขทัย  

นางสาววารี เกตุอ่อน,       ว่า
ที่ร้อยตรีสหกรณ์  เกตุคง  
 

2 กิจกรรม สาธารณประโยชน์ “จิตอาสารักษ์บ้าน 
รักษ์ถิ่น” 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563/สถานศึ กษ า   และ
สถานที่ สาธารณะในจังหวัด
สุโขทัย 

น า ง ส า ว ว า รี  เก ตุ อ่ อ น ,            
ว่าที่ร้อยตรีสหกรณ์  เกตุคง  
 

3 กิจกรรม  “เช็คอินคนดีบอกสังคม” ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563/สถานศึกษา และ
สถานที่ สาธารณในจังหวัด
สุโขทัย 

น า งส า ววา รี  เก ตุ อ่ อ น ,            
ว่าที่ร้อยตรีสหกรณ์  เกตุคง  
 

4 กิจกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาท” 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563/สถานที่ ในจั งห วัด
สุโขทัย 

น า งส า ววา รี  เก ตุ อ่ อ น ,            
ว่าที่ร้อยตรีสหกรณ์  เกตุคง  
 

 
งบประมาณ :  
 งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 27,9480 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ได้แก่ 

- แผนงานยุทศาสตร์การศึกษาเพื่อความยั่งยืน จำนวนเงิน 27,9480 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน  
สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
ที่ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรม   การอบ รม เชิ งปฏิบั ติการผ่ าน  กิจกรรม         
“ค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”  

        

 - อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม (200x6 x35 :คน/มื้อ/บาท)   42,000   42,000   
 - ค่าอาหารกลางวัน (200x7 x 80 :คน/มื้อ/บาท)   112,000   112,000   



 - วัสดุอุปกรณ์ 8,000     8,000 
 - จ้างวิทยากร (20 x600:คน/วัน/บาท) 12,000 12,000     
 - ค่าเดินทาง  10,000   10,000   
 - ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 10,280   10,280   
2 กิจกรรม สาธารณประโยชน์ “จิตอาสารักษ์บ้านรักษ์ถิ่น”         
 - ค่าเดินทาง  10,000   10,000   
 - วัสดุอุปกรณ์ 5,000     5,000 
 - อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม (100x2 x35 :คน/มื้อ/บาท)   7,000   7,000   
3 กิจกรรม  “เช็คอินคนดีบอกสังคม”         
 - ค่าเดินทาง  10,000   10,000   
 - วัสดุอุปกรณ์ 5,000     5,000 
 - จ้างวิทยากร (10 x600:คน/วัน/บาท) 6,000   6,000   
 - อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม (36x2 x35 :คน/มื้อ/บาท)   2,520   2,520   
 - ค่าอาหารกลางวัน (36x1 x 80 :คน/มื้อ/บาท)   2,880   2,880   
4 กิจกรรม “เปดิบา้นการศึกษาพลเมืองดีตามรอย พระยุคล

บาท” 
        

 - จ้างวิทยากร (3 x600:คน/วัน/บาท) 1,800   1,800   
 - อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม (200x2 x35 :คน/มื้อ/บาท)   14,000   14,000   
 - ค่าอาหารกลางวัน (200x1 x 80 :คน/มื้อ/บาท)   16,000   16,000   
 - ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 5,000   5,000   
 รวมทั้งสิ้น 279,480 12,000 249,480 18,000 
ปัจจัยเสี่ยง : โครงการดำเนินการไม่ได้ตามที่กำหนดเวลา  
แนวทางบริหารความเสี่ยง : วางแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมร่วมกัน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต (output)  
ผู้ เ รี ย น มี ค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใจ พ ระ ราช ก ร ณี ย กิ จ                   
ของพระราชวงศ์จักรี 

ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมโครงการผ่าน  การ
ประเมิน  

ผลลัพธ์ (outcomes)  
ผู้ เรียนเจตคติที่ ดีต่อบ้ านเมือง  มี โอกาสทำหน้าที่            
เป็นพลเมืองดี  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
 

ร้อยละ  80  จำนวนผู้ เรียนกลุ่มเป้ าหมาย  เข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์   

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
2. ผู้เรียนเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง            

และมีคุณธรรม 
 
 
     
 

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



 
โครงการขบัเคลือ่นการยกระดบัคณุภาพการศกึษาและประสทิธภิาพการศกึษาจงัหวดัโดยผา่นกลไกของ

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
 
ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๘๐ ข้อ ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ข้อ ๓.๓.๑ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้        
การวัดและประเมินผล 
1. หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องจากยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายการเปน็ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกช่วง
วัย   ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา พัฒนาการที่ดีรอบด้าน และสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย พัฒนาเด็กและ
เยาวชน  ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถในกา รทํางาน       
ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงทักษะสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทีเ่ช่ือมต่อกับโลกการทํางานรวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ ประกอบกับนโยบายและจดุเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มุ่งเน้น
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่จังหวัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการสร้าง  และพัฒนากลไกในพื้นที่จังหวัดบริหาร
จัดการศึกษาให้มีประสทิธิภาพในการบรูณาการเช่ือมโยงทุกระดับ เน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ผ่านกลไก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  โดยประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ร่วมกันจัดทำแนวทางยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด  สร้างพื้นที่การทดลองรูปแบบความ
ร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) เพื่อบริหารจดัการศึกษาให้มปีระสทิธิภาพในการบรูณาการเช่ือมโยงทุกระดับเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่                                
 



2.วัตถุประสงค์โครงการ (Objectives) 
  1. เพื่อให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึงตาม
บริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัวองค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น    
  2. เพื่อให้มีตัวช้ีวัดการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยางนและสถานศึกษาใน
จังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม แลทั่วถึงตาม
บริบทของจังหวัด                                            
3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Targets group) 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน  100 คน 
4. พื้นที่เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
  1. โรงเรียนบ้านเพชรไฝ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
5. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)  

ตัวชีว้ดั คา่เปา้หมาย 
เชิงปริมาณ 1.จำนวนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า

เทียม ทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
2.มีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบทของจังหวัดตามตัวช้ีวัดที่ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและมีส่วนร่วมในการประเมิน 

1 แนวทาง 
 
 
1 แผน 

เชิงคุณภาพ 1.มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึงตาม
บริบทของจังหวัด 
2.มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบทของ
จังหวัด 

 

6. กจิกรรมการดำเนนิงาน 
กิจกรรม ต.ค

.62 
พ.ย
.62 

ธ.ค
.62 

ม .
ค .
63 

ก .
พ
63 

มี .
ค .
63 

เม .
ย .
63 

พ.ค
.63 

มิ .
ย .
63 

ก .
ค .
63 
 

ส .
ค .
63 
 

สถานที่ 
ดำเนนิการ 

1. จัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน
ศึกษ า ธิก ารภ าคแล ะส ำนั ก ง าน

           สุโขทัย 



ศึกษาธิการจังหวัด 
2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการฯ            สุโขทัย 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดองค์
ความรู้ ระดมความคิดในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่จังหวัดสุโขทัย 

           สุโขทัย 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
ต้นแบบผ่านกิจกรรม “นักเล่าเรื่อง”
เมืองสุโขทัย  

           สุโขทัย 

5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ            สุโขทัย 

6. จั ดท ำรายงานผลก ารดำเนิ น
โครงการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

           สุโขทัย 

7. แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ยน รู้ แ ล ะถ อ ด
บทเรียนการดำเนินงานโครงการ 

           สุโขทัย 

7. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
            พฤษภาคม – กันยายน 2563 
8. งบประมาณ 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  
  โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด         และ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ้
  1) กิจกรรมประชมุเชงิปฏบิตักิารถอดองคค์วามรูร้ะดมความคิดในการพฒันาคณุภาพการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย 40 คน จำนวน 1 วัน 
  1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน X 120 บาท X 1 มื้อ   เป็นเงิน   4,800 บาท  2 . 
ค่าอาหารว่าง 40 คน X 50 บาท X 2 มื้อ   เป็นเงิน   4,000 บาท  3. ค่าวิทยากรกลุ่ม 4 
กลุ่ม X 2 คน X 600 บาท X 6 ช่ัวโมง  เป็นเงิน 28,800 บาท 
  รวมเป็นเงิน  37,600 บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)  
  2) กิจกรรมประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบผ่านกิจกรรม    
“นักเล่าเรื่อง” เมืองสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย 40 คน จำนวน 3 วัน 
  1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน X 120 บาท X 3 มื้อ   เป็นเงิน   14,400 บาท  2 . 
ค่าอาหารว่าง 40 คน X 50 บาท X 6 มื้อ   เป็นเงิน   12,000 บาท  3. ค่าวิทยากรกลุ่ม 4 
คน X 600 บาท X 15 ช่ัวโมง   เป็นเงิน   36,000 บาท 
  รวมเป็นเงิน  62,400 บาท (-หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 



  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
  หมายเหตุ - ถัวจ่ายทุกรายการ 
9. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( Impact) 
   1. มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง ตาม
บริบทของจังหวัด 
   2. มีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด 
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
        กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


