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คำนำ 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 มาตรา 9 (1)  (2) ได้กำหนดว่า ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใด  มีความจำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก 
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาระดับพื้นที่ รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ 
ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี และบริบทต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทยั จึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหาร
และกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 
 

                 กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
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สว่นที ่3 สาระสำคญัของแผนปฏบิตัริาชการสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั  
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- ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยทุธศาสตร์              71 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยทุธศาสตร์       73 

 

    
 



4 

 
สารบัญ (ต่อ)            หน้า 

 
 สว่นที ่4  กลไกการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตัริาชการสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั  
   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 สูก่ารปฏบิตั ิ  76                                   
 สว่นที ่5  ระบบการตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการดำเนนิงาน  78 
   ตามแผนปฏบิตัริาชการสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั  
 
 
 
 

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

 



5 

บทสรุปสำหรบัผูบ้รหิาร  

 
     ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่
ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการ
ทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 
2 รวมทั้ง สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และเช่ือมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบยีบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนีข้ึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
และหน่วยงาน เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์ 
   องค์กรหลักบูรณาการบริหารและจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม ทั่วถึงและ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
    พันธกิจ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
   2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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 เป้าประสงค์รวม 
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรร
มาภิบาล 
  2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
   4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อ ง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
  2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มสีมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
  5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
  7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
อยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยทุธ ์
  1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตรพ์ระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
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  1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/
วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน 
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
   1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัตธิรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยทุธ ์
  2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ  
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  
     2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการ
ศึกษา 
 ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีณุภาพ 
  กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
   3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบติั 
  3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
  3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
  3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
  3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ  
  3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบคุคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
  3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา   
  กลยทุธ ์
  4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่
เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการ
ประชาชน 
  5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เช่ือมโยง
กัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
  5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบรหิารจดัการศึกษาให้มปีระสทิธิภาพในการบูรณาการเช่ือมโยงทกุ
ระดบั รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน และ
ทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
  5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง 
และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
  5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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สว่นที ่1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 
    ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า แล ะ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมรีายละเอยีดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ
ของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงานและพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วน
ราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับ 1) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณ ของประเทศ ความคุ้มค่าของ
ภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้
หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 - 2579 นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเช่ือมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ฉบับนี้ข้ึน 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ ผู้บรหิารงานของผู้บริหารและหน่วยงานเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีดำเนินงาน 
    1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580)  แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-
2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
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Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   3. ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   4. จัดทำข้อมูลหน่วยทางการศึกษาที่เพื่อเป็นฐานการดำเนินงาน ตามรายละเอียดแผนงาน/
โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย 
   6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุโขทัย ต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย) 
   7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และอื่นๆ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และหน่วยงาน ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สว่นที ่2 
บริบททีเ่กีย่วขอ้งกบัสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทัย 

 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ไดน้ำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (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 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,พ.ศ. 
2564 (เพิ่มเติม) และ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา และการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มา
เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี ้
          1) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 (รวมแผนฟื้นฟู และ นโยบายยกกำลังสอง) 
          2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
           3) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563    
           4) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
          5) ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
          6) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
          7) ผลการวิเคราะห์ SWOT  
          8) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
          9) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ  โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
  หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการ
ภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
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ทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้ งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบรูณาการที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง กระบวนการ
จัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
นานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ  - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และ
ทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่
ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
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      1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริม
และยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคม
สูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย
หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและ
การมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว) - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ข้ันตอน - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพื่อให้มี
ทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนา
แบบเข้มข้น ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี – พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
  2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ - เฝ้าระวังภัยทุก
รูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถ่ินร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ ที่ ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และ
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ – ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหวัในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ - ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - เสริมสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้  
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  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ  - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน
ต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดใน
การดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนและประชาชน ตลอดจน กระทรวงศึกษาธิการโดยรวม –สนับสนุน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big 
Data) - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
องค์การ - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและ
มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ - จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial 
Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ – ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมส ร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ
4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event  (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน 
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทราบตามลำดับ 
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง  รายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
  อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลกัการนโยบายและจดุเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้ วย
เช่นกัน  
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  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย “การศึกษายก
กำลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)
แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
   การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ การศึกษาที่มีความ
ยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคนสู่ความเป็นเลิศตาม
บริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)  
   ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC)เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้นอบรมครูในโรงเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาดต้องการ เพื่อทำหน้าที่
เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครูอื่น ๆ  
   แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่ เสมอ เป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้แบบ
Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
   แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : 
EIDP) เพื่อตอบโจทย์เส้นทางความสำเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนาตนเองซึ่งจะช่วย
ให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงานเอกสาร ผู้บริหาร
ทางการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสม มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมไปสู่ผู้บริหารช้ันนำ 
   ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ทำงานประสานเช่ือมโยง
กัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 
   - นักเรียนยกกำลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อลงปฏิบัติ 
  - ครูยกกำลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ 
  - ห้องเรียนยกกำลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
  - หลักสูตรยกกำลังสอง : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Enabler)  
  - สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ 
      • On-Site : เรียนที่โรงเรียนผ่านตำรา/Presentation/อุปกรณ์ทดลอง/ธรรมชาติในชุมชน 
      • Online : เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสตูรแกนกลางและเนื้อหาจากผู้ผลิตอิสระ
และผู้สนใจด้านการศึกษา 
      • On-Air : เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เนื้อหามาตรฐาน
และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน 
      • On-Demand : เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่ือมต่อ 
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   - โรงเรียนยกกำลังสอง : เน้นคุณภาพและโรงเรียนศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง     
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณใน
แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค  
  ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
  ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลาง
เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
  ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจช้ันนำของอาเซียน  
  ภาคใต ้: ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ 
ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก 
  ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ
เป็นเมืองชายแดนเช่ือมโยงการค้า การท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย สิงคโปร์ 
 3) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดย
การดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ จะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อ
ดำเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม)  
  1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 
  2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 
วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
  3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟื้นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ 
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
  แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เช่ือมโยงกับการ
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ท่องเที่ยว หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อม
ทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน 
  แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ
โดยเร็ว 
  แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะต่อไป 
  ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในแผนงานหลักที่  3. แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรอืกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพ 
  4) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  วิสัยทัศน์ 
  ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน   การ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  พันธกิจ  
  1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และเทียบเท่าระดับสากล 
  2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
  4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
  5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์รวม  
  1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงเสมอภาค 
  3) กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 



18 

 ตัวชี้วัดรวม ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล  
 

ที ่ ตวัชีว้ดัรวม คา่เปา้หมาย แหลง่ขอ้มลู 
1 ร้อยละของนักเรียนที่ผา่นการประเมินคุณลักษณะ ร้อยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 
 อันพึงประสงคต์ามหลักสูตรระดบัดขีึ้นไป   
2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดา้นการศึกษา (IMD)  อันดับ 45 สกศ. 
3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 29,125 คน  
 ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทศันศิลป ์ (3,000)  สสวท. 
 นาฏศิลป ์ดนตรี กีฬา) (21,812)  สพฐ. 
  (3,593)  สอศ.. 
  (720) มวส. 
4 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามญัศึกษา  50 : 50 สป. (ศทก.) 
 (ปวช.1 : ม.4)   
5 ร้อยละของผลงานวจิัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งคค์วามรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที ่ ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชงิพาณิชย ์  สอศ. 
6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอาย ุ  สกศ. 
     - ระดับปฐมวยั  ร้อยละ 100  
     - ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100  
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100  
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) ร้อยละ 78  
7 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที ่ 5 ฐาน สป. (ศทก.) 
 อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศกึษาธิการ   
 และหน่วยงานอ่ืน ดา้นสาธารณสขุ สงัคมภูมิสารสนเทศ แรงงาน การศึกษา   
    

 

แผนปฏิบัติราชการ 
  1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพฒันาและปลกูจติสำนึกทีถู่กต้องเกี่ยวกับความมั่นคงและรูเ้ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแหลง่ข้อมลู 

 

ที ่ ตวัชีว้ดั คา่เปา้หมาย แหลง่ขอ้มลู 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ ร้อยละ 85 สป. (สช. กศน. สบศ.) 
 สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลีย่นแปลงและภัยคุกคาม  สพฐ. สอศ. 
 รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ   
2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจทีไ่ด้รับการพฒันา ร้อยละ 80 สป. (กศน. ศปบ.จชต.) 
 ทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิน่  สอศ. 
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   แนวทางการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
  1) กลุ่มโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2) กลุ่มโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
  3) กลุ่มโครงการพัฒนาและสง่เสรมิการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวัดชายแดน
ภาคใต ้
  2. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่2 การผลติและพฒันากำลงัคน การวจิยัและนวัตกรรมเพือ่สรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมาย 
  1) กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตวัชีว้ดั คา่เปา้หมาย แหลง่ขอ้มลู 
1 ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรทีต่อบสนอง ร้อยละ 90 สป. (สช. กศน.) 
 อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ  สอศ. สสวท. 
2 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา ต่อ 50 : 50 สป. (ศทก.) 
 ต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)   
3 ร้อยละของผลงานวจิัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
 และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด้ชิง  สอศ. 
 พาณิชย์   

 

  แนวทางการพัฒนา 
  1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ 
  2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
   แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
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  1) กลุ่มโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
  2) กลุ่มโครงการ จัดการศึกษาและฝึกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  3) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  3. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
   เป้าหมาย 
  1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานสากล 
  2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มี
สมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที ่ ตวัชีว้ดั คา่เปา้หมาย แหลง่ขอ้มลู 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ร้อยละ 50 สทศ. 
 ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 เพิ่มขึ้น   
2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD)  อันดับ 45 สกศ. 
3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ 29,125 คน  
 และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  (3,000)  สสวท. 
 ดนตรี กีฬา) (21,812) สพฐ. 

  (3,593) สอศ. 
  (720) มวส. 
4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนการสอน ร้อยละ 90 สมศ. 
 การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุง   
 และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ร้อยละ 80 สป. (สช.) 
 หลักสูตรระดับดีขึ้นไป  สพฐ. 
6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทสามารถ ร้อยละ 90 สป. (กศน. สช.  

  การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้ปฏิบัติ  สคบศ./นักงาน 
 หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก.ค.ศ.)/สพฐ. 
   สอศ./คส./ 
   สกสค./สสวท. 

  แนวทางการพัฒนา 
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  1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
  3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  แผนงาน/โครงการสำคัญ 
  1) กลุ่มโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ้การใช้ รูปแบบดิจิทัลเพือ่
การศึกษา การวัดและประเมินผล 
  2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) กลุ่มโครงการ พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
  4) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  5) กลุ่มโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
  เป้าหมาย ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค 
และเหมาะสมกับช่วงวัย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
ที ่ ตวัชีว้ดั คา่เปา้หมาย แหลง่ขอ้มลู 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา  สกศ. 
 ต่อประชากรกลุ่มอาย ุ ร้อยละ 100  
     - ระดับปฐมวยั ร้อยละ 100  
     - ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100  
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 78  
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา)   
2 จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผูด้้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเขา้ถึง 3,630,059 คน  
 บริการการศึกษาและการพฒันาสมรรถภาพ หรือบริการทาง (3,196,638) สพฐ. 
 การศึกษาทีเ่หมาะสมตามความต้องการจำเป็น (412,239) สป. (สช.) 
  (10,058) สป. (กศน.) 
  (11,124) สอศ. 
3 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา 21,456,400 คน  
 ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (10,000,000) สป. (กศน. 
  (1,456,400) สอศ. 
  (10,000,000) สสวท. 

  แนวทางการพัฒนา 
  1) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
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  2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
  4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  แผนงาน/โครงการสำคัญ 
  1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย 
  2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ การเทียบโอนความรู้ 
  3) กลุ่มโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย ระบบบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                    
 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตวัชีว้ดั คา่เปา้หมาย แหลง่ขอ้มลู 
1 จำนวนกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการศึกษาได้รับการจดัทำ  6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 
 ปรับปรุง แก้ไข  สพฐ. สอศ. คส. 
2 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงทีเ่ชื่อมโยงฐาน 5 ฐาน สป. (ศทก.) 
 ข้อมูลรายบคุคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตวัประชาชน 13   
 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน ด้าน   
 สาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา   

  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
  1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและสร้างเครือข่ายความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
  2) กลุ่มโครงการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  3) กลุ่มโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา 
  4) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
  5) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  6) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  7) กลุ่มโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
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  5) ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงศึกษาธิการ  
 

แผนปฏบิตัริาชการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป./ตวัชี้วดั 

 
หนว่ย
วดั 

 
เปา้หมา

ย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
บรรลุ

เปา้หมาย 
ยทุธศาสตรช์าต ิ ดา้นความมัน่คง 
แผนปฏบิตัริาชการ  ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 1 พฒันาการจดัการศกึษาเพือ่ความมั่นคง 
ตวัชีว้ดัที ่1 ร้อยละของสถานศึกษาสังกัด ร้อยละ  100 100 บรรลุ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัด    เป้าหมาย 
กิจกรรมส่งเสริมความรักและการธำรงรักษา     
สถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน ในการปกครอง     
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข     
ตวัชีว้ดัที ่5 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ ร้อยละ  80 111.51 บรรลุ 
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหรือภัยคุกคาม    เป้าหมาย 
รูปแบบใหม่ มีความรู้ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น     
ยทุธศาสตรช์าต ิ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

แผนปฏบิตัริาชการ  ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 2 พฒันากำลงัคน การวิจยั เพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 
ตวัชีว้ดัที ่6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน ร้อยละ  80 69.75 ไม่บรรลุ 
เกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อ    เป้าหมาย 
การสื่อสารด้านอาชีพ/ด้านการเรียนรู้     
สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น     
     
ตวัชีว้ดัที ่7 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ  90 112.87 บรรลุ 
เครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับ    เป้าหมาย 
ตำบล     
ตวัชีว้ดัที ่8 ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อ ร้อยละ  80 22.22 ไม่บรรลุ 
สร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่    เป้าหมาย 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน     
ยทุธศาสตรช์าต ิ ดา้นการพฒันา และเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์
แผนปฏบิตัริาชการ  ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 3 พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุยใ์ห้มคีณุภาพ 
ตวัชีว้ดัที ่9 ร้อยละของนักเรียนสังกัด ร้อยละ  49 ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มี ไม่บรรลุ 

โรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ   คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ เป้าหมาย 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์  
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 26.43  
รอ้ยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น   โดยเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 กับปีการ  
   ศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น และ  
   รายวิชา ดังน้ี  
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แผนปฏบิตัริาชการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป./ตวัชี้วดั 

 
หนว่ย
วดั 

 
เปา้หมา

ย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
บรรลุ

เปา้หมาย 
ภาพรวมทุกระดบัชัน้ (ป.6 /ม.3 /ม.6) จำแนกตามรายวิชา 

วชิา 

ปีการศกึษา 2561 

ร้อยละ 

ปีการศกึษา 2562 

ร้อยละ 

ผลตา่ง

ร้อยละ 

+ เพิม่ขึ้น / 

– ลดลง 

จำนวน 

ผูเ้ขา้สอบ 

(ป.6 /ม.3 /ม.6) 

จำนวน 

ผูผ้า่น 50% 

จำนวน 

ผูเ้ขา้สอบ 

(ป.6 /ม.3 /ม.

6) 

จำนวน 

ผูผ้า่น 50% 

ภาษาไทย 317,874 203,194 63.92 321,758 170,686 53.05 -10.87 

สังคม ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

50,568 2,449 4.84 49,043 2,895 5.90 +1.06 

ภาษาอังกฤษ 318,002 93,230 29.32 321,866 79,241 24.62 -4.70 

คณิตศาสตร ์ 317,980 80,690 25.38 321,881 54,869 17.05 -8.33 

วิทยาศาสตร ์ 317,878 68,404 21.52 321,707 45,527 14.15 -7.37 

รวม 1,322,302 447,967 33.88 1,336,255 353,218 26.43 -7.45 
 

 

จำแนกตามระดบัชัน้ 
- ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 

วชิา 

ปีการศกึษา 2561 

ร้อยละ 

ปีการศกึษา 2562 

ร้อยละ 

ผลตา่ง

ร้อยละ 

+ เพิม่ขึ้น / 

– ลดลง 

จำนวน 

ผูเ้ขา้สอบ 

จำนวน 

ผูผ้า่น 50% 

จำนวน 

ผูเ้ขา้สอบ 

จำนวน 

ผูผ้า่น 50% 

ภาษาไทย 169,269 125,616 74.21 170,833 96,682 56.59 -17.62 

ภาษาอังกฤษ 169,268 73,477 43.41 170,835 55,176 32.30 -11.11 

คณิตศาสตร ์ 169,242 61,797 36.51 170,807 40,522 23.72 -12.79 

วิทยาศาสตร ์ 169,268 53,663 31.70 170,830 40,284 23.58 -8.12 

รวม 677,047 314,553 46.46 683,305 232,664 34.05 -12.41 

         

 

- ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่3 

วชิา 

ปีการศกึษา 2561 

ร้อยละ 

ปีการศกึษา 2562 

ร้อยละ 

ผลตา่ง

ร้อยละ 

+ เพิม่ขึ้น / 

– ลดลง 

จำนวน 

ผูเ้ขา้สอบ 

จำนวน 

ผูผ้า่น 50% 

จำนวน 

ผูเ้ขา้สอบ 

จำนวน 

ผูผ้า่น 50% 

ภาษาไทย 98,189 57,310 85.37 102,053 61,551 60.31 -25.06 

ภาษาอังกฤษ 98,187 10,299 10.49 102,007 17,200 16.86 +6.37 

คณิตศาสตร ์ 98,181 10,572 10.77 102,042 9,242 9.06 -1.71 

วิทยาศาสตร ์ 98,172 11,616 11.83 102,019 2,547 2.50 -9.33 

รวม 392,729 89,797 22.86 408,121 90,540 22.18 -0.68 
 

 

- ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่6  
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แผนปฏบิตัริาชการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป./ตวัชี้วดั 

 
หนว่ย
วดั 

 
เปา้หมา

ย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
บรรลุ

เปา้หมาย 

วชิา 

ปีการศกึษา 2561 

ร้อยละ 

ปีการศกึษา 2562 

ร้อยละ 

ผลตา่ง

ร้อยละ 

+ เพิม่ขึ้น / 

– ลดลง 

จำนวน 

ผูเ้ขา้สอบ 

จำนวน 

ผูผ้า่น 50% 

จำนวน 

ผูเ้ขา้สอบ 

จำนวน 

ผูผ้า่น 50% 

ภาษาไทย 50,416 20,268 40.20 48,872 12,453 25.48 -14.72 

สังคม ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

50,568 2,449 4.84 48,858 2,696 5.52 +0.68 

ภาษาอังกฤษ 50,547 9,454 18.70 49,043 2,895 5.90 -12.80 

คณิตศาสตร ์ 50,557 8,321 16.46 49,024 6,865 14.00 -2.46 

วิทยาศาสตร ์ 50,438 3,125 6.20 49,032 5,105 10.41 +4.21 

รวม 252,526 43,617 17.27 244,829 30,014 12.26 -5.01 
 
 

 
 

แผนปฏบิตัริาชการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป./ตวัชี้วดั 

 
หนว่ยวดั 

 
เปา้หมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
บรรลุ

เปา้หมาย 
วชีว้ดัที ่10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุก ร้อยละ  38 ขึ้นไป ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษา บรรล ุ

ระดับการศึกษาของผลการทดสอบทาง   ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป้าหมาย 
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ   การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละ  
โรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึ้น   ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ ร้อยละ  
   38.56 จำแนกระดับการศึกษาแต่ละ  
   ภาคเรียน ดังน้ี  
ภาพรวมทุกระดบัการศกึษา (ระดบัประถมศกึษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำแนกตามกลุม่สาระวชิา 

วชิา 
ร้อยละของนกัเรยีน ผลตา่งรอ้ยละ 

+ เพิม่ขึน้ / – ลดลง ภาคเรยีนที ่1  ภาคเรยีนที ่2 

สาระความรู้พ้ืนฐาน 34.47 34.76 +0.29 

สาระการพัฒนาสังคม 37.13 38.57 +1.44 

สาระทักษะการเรียนรู้ 40.85 36.87 -3.98 

สาระการประกอบอาชีพ 38.42 41.01 +2.59 

สาระการทักษะและการดำเนินชีวติ 42.45 41.62 -0.83 

รวม 38.67 38.56 -0.11 
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แผนปฏบิตัริาชการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป./ตวัชี้วดั 

 
หนว่ยวดั 

 
เปา้หมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
บรรลุ

เปา้หมาย 
จำแนกตามระดบัการศกึษา 
- ระดบัประถมศกึษา 

วชิา 
ร้อยละของนกัเรยีน ผลตา่งรอ้ยละ 

+ เพิม่ขึน้ / – ลดลง ภาคเรยีนที ่1  ภาคเรยีนที ่2 

สาระความรู้พ้ืนฐาน 41.34 38.93 -2.41 

สาระการพัฒนาสังคม 46.86 43.69 -3.17 

สาระทักษะการเรียนรู้ 47.29 42.61 -4.68 

สาระการประกอบอาชีพ 38.36 41.29 2.93 

สาระการทักษะและการดำเนินชีวติ 49.70 44.93 -4.77 

รวม 44.71 42.29 -2.42  

 

  

 
 

แผนปฏบิตัริาชการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป./ตวัชี้วดั 

 
หนว่ยวดั 

 
เปา้หมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
บรรลุ

เปา้หมาย 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

วชิา 

ร้อยละของนกัเรยีน ผลตา่ง 

ร้อยละ 

+ เพิม่ขึน้ / – ลดลง 
ภาคเรยีนที ่1  ภาคเรยีนที ่2 

สาระความรู้พ้ืนฐาน 33.80 35.10 +1.30 

สาระการพัฒนาสังคม 32.12 40.55 +8.43 

สาระทักษะการเรียนรู้ 39.54 35.73 -3.81 

สาระการประกอบอาชีพ 37.83 39.99 +2.16 

สาระการทักษะและการดำเนินชีวติ 45.05 43.08 -1.97 

รวม 37.67 38.89 +1.22  

 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

วชิา 

ร้อยละของนกัเรยีน ผลตา่ง 

ร้อยละ 

+ เพิม่ขึน้ / – ลดลง 
ภาคเรยีนที ่1  ภาคเรยีนที ่2 

สาระความรู้พ้ืนฐาน 28.26 30.25 +1.99 

สาระการพัฒนาสังคม 32.42 31.46 -0.96 

สาระทักษะการเรียนรู ้ 35.73 32.27 -3.46 

สาระการประกอบอาชีพ 39.07 41.74 +2.67 

สาระการทักษะและการดำเนินชีวติ 32.61 36.84 +4.23 

รวม 33.62 34.51 +0.89 
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แผนปฏบิตัริาชการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป./ตวัชี้วดั 

 
หนว่ยวดั 

 
เปา้หมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
บรรลุ

เปา้หมาย 
ตวัชีว้ดัที ่11 ร้อยละของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
ขึ้นไป 

ร้อยละ  80 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จำแนก
เป็น ระดับปฐมวัย ร้อยละ 72.90  
กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 
66.03 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จำแนกตามระดบัการศกึษา 
- ระดบัปฐมวยั 

ดา้น 
ระดบัคณุภาพ 

ดเียีย่ม ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ จำนวน 

ด้านคุณภาพของเด็ก 21 
(13.55) 

92 
(59.35) 

41 
(26.45) 

1 
(0.65) 

- 155 
(100.00) 

ดา้นกระบวนการบริหารและการจัดการ 32 
(20.65) 

78 
(50.32) 

39 
(25.16) 

6 
(3.87) 

- 155 
(100.00) 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
เป็นสำคัญ 

19 
(12.26) 

89 
(57.42) 

43 
(27.74) 

4 
(2.58) 

- 155 
(100.00) 

        

 

- ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

ดา้น 
ระดบัคณุภาพ 

ดเียีย่ม ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ จำนวน 

ด้านคุณภาพของเด็ก 22 
(14.10) 

81 
(51.92) 

50 
(32.06) 

3 
(1.92) 

- 156 
(100.00) 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 38 
(24.36) 

72 
(46.15) 

42 
(26.92) 

4 
(2.57) 

- 
156 

(100.00) 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

23 
(14.75) 

79 
(50.64) 

51 
(32.69) 

3 
(1.92) 

- 156 
(100.00)  

 

ตวัชีว้ดัที ่12 ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับ
เป้าหมาย 

รอ้ยละ  80 99.47 บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่13 ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ  80 102.79 บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่14 ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัด
โรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ  80 N/A ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่15 จำนวนระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ 

ระบบ 5 5 บรรลุ
เป้าหมาย 
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แผนปฏบิตัริาชการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป./ตวัชี้วดั 

 
หนว่ยวดั 

 
เปา้หมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
บรรลุ

เปา้หมาย 
(National Digital Learning Platform : 
NDLP) เพิ่มขึ้น 
ตวัชีว้ดัที ่16 จำนวนระบบคลังความรู้ที่มี
การเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) 

ระบบ 1 N/A ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่17 ร้อยละของข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาภาษา ต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง 
มากขึ้น 

ร้อยละ  80 98.63 บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่18 ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
รู้ จิตสำนึกและวินัยการบริหารจัดการขยะ
และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติเพิ่ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  80 N/A ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยทุธศาสตรช์าต ิ ดา้นการสรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
แผนปฏบิตัริาชการ  ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ตวัชีว้ดัที ่19 จำนวนประชาชนเข้าถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) 

คน 1,000,00
0 

23,941,908 บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่20 ร้อยละของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ/พัฒนา
งานได้ 

ร้อยละ  80 113.70 บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่21 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเทียบกับเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 100 บรรลุ
เป้าหมาย 

ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 
แผนปฏบิตัริาชการ ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 5. พฒันาระบบบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพ 
ตวัชีว้ดัที ่22 ผลคะแนนประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ใน
ระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) 

คะแนน ไม่น้อย
กว่า 85 

90.54 บรรลุ
เป้าหมาย 
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แผนปฏบิตัริาชการ  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป./ตวัชี้วดั 

 
หนว่ยวดั 

 
เปา้หมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
บรรลุ

เปา้หมาย 
ตวัชีว้ดัที ่23 จำนวน ร่าง กฎหมายลำดับ
รอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ) ที่
ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ฉบับ ไม่น้อย
กว่า 2 

2 บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่24 ร้อยละของข้าราชการพลเรือน
สามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะสามารถนำผลการพฒันาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ  80 86.78 บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่25 ร้อยละความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ตอ่การบริหารงานบุคคลของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ  80 98.80 บรรลุ
เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัที ่26 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง 
(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการที่
เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลอ้างอิงจากเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่าง
กระทรวง ศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน
ดา้นสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

2 N/A ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

สรปุผลการดำเนินงานตามตวัชีว้ดัในภาพรวม 
จำนวน 26 ตวัชี้วดั 

 

บรรลเุปา้หมาย                         17        ตวัชีว้ดั 
ไมบ่รรลเุปา้หมาย                       9        ตวัชี้วดั 
- ตำ่กวา่เป้าหมาย                      5        ตวัชี้วดั 
- ไมส่ามารถประเมนิผลได ้(N/A)    4        ตวัชีว้ดั 

หมายเหตุ : บรรลุเป้าหมาย    หมายถึง  มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมายของตวัชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   ไม่บรรลุเป้าหมาย  หมายถึง  1) มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายของตวัชีว้ัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                       2) N/A หมายถึง ไม่ปรากฏผลการดำเนินงาน/การดำเนินงานยงัไม่แล้วเสร็จ/มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ  

 6) หน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้  
  1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548   
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไว้ดังนี้ 
  “ข้อ 2 ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ 
การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จัดทำ
งบประมาณและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ
ของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



30 

  1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง 
  2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
  3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
  4) จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
  6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
  7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
  8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา ตลอดจนงานอื่น 
ๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
  9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิ ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวง 
  10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง 
  11) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยูใ่นอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
  12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
สำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  
  2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้ 
  “ข้อ 3/1 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำ
หน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 
  “ข้อ 3/2 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อทำ
หน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
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  2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”  
  3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หนา้ 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) 
  “ข้อ 3/3 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
  1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
  2) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้อง 
  7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
  4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16 และหน้า 134 วันที่ 3 เมษายน 
2560)  
  “ข้อ 5 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอำนวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
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  1) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพฒันาภาคต่างๆ ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 
  2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
  3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ 
  4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 
  5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วม และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
  6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 
  “ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี ้
  1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
  2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
  10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
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  11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
  5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง 
  2) เป็นแกนกลางการประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกับ
ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และระหว่างกระทรวง 
  3) งานเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง 
  4) เป็นเจ้าภาพในการกำกับ ติดตามการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงาน ในสังกัดให้
เป็นไปตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 
  5) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  
  6) ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศ 
  7) ประสาน เร่งรัด และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด 
  8) เผยแพร่ และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง 
  9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา เป็นหน่วยงาน 
และมีอำนาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มกราคม 2563) ดังนี้ 
  ข้อ 2 ให้จัดตั้ง “สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “สบศ.” เป็นหน่วยงาน
ภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษาและกิจการ
การศึกษาในระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัดในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงาน
และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 
  1) ดำเนินการงานเลขานุการ  ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
   2) บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในระดับกระทรวงกับ
หน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัด ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง ารปฏิรูปประเทศ 
   3) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการ ในการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน 
นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   4) กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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   5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ รายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
   6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบูรณาการการศึกษาและกิ จการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   7) ประสาน ส่ งเสริม  สนับสนุน และดำเนินงาน เพื่ อธำรงไว้ซึ่ งสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
   8) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ประสานงานกิจการการศึกษาและปฏิบัติงานตามนโยบายพิเศษ 
นโยบายเร่งด่วน นโยบายเฉพาะด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   9) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้
มอบหมาย 
  7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนหกภาค เป็น
หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนี้ 
  ข้อ 1 ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนหกภาค เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1) สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบดำเนินการ 
ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง และศึกษาธิการภาค 2 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง อีกหน้าที่หนึ่ง 
      2) สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 6 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ 
และศึกษาธิการภาค 5 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ อีกหน้าที่หนึ่ง 
     3) สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน 
และศึกษาธิการภาค 7 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน อีกหน้าที่หนึ่ง 
      4) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และภาค 9 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค
ตะวันออก และศึกษาธิการภาค 8 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก อีกหน้าที่หนึ่ง 
    5) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีรับผิดชอบดำเนินการ 
ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อีกหน้าที่หนึ่ง 
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   6) สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ และศึกษาธิการภาค 15 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคเหนือ อีกหน้าที่หนึ่ง 
  ข้อ 2  ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค หกภาค ตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
      1) กำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในระดับ
ภาคแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระดับภาค 
  3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค และดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ 
  4) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่ มจังหวัด 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในพื้นที่ 
  5) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาค เพื่อให้การขับเคลื่อน
แผนด้านการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
รัฐบาล 
  6) สั่งการ เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค ให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  7) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และข้อสั่ง
การของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     8) กำหนดแนวทางการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระดับภาค 
  9) บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด 
  10) กำหนดทิศทางรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาบุคลากรในระดับภาค 
  11) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
  12) กำหนดกรอบนโยบาย แนวทางการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียนระดับภาค ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
  13) ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค 
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  14) ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานการจัดการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด อีก
หน้าที่หนึ่ง ยกเว้น สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน (ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นผู้ดำเนินงาน) 
  15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  16) ผลการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 7) สำนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารไดด้ำเนนิการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยมี
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  จุดแข็ง (Strengths) 
   1. เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับที่สูง
ตามเกณฑ์ (ITA)   
    2. มีหน่วยงานที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติระดับกระทรวง ภาคและ
จังหวัด และมีกลไกการประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระจายอยู่ทุกจังหวัด/ภาค 
  3. มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
   4. มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ทำให้ประชาชนได้รับ โอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างโอกาส และ
ยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
    6. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการเป็นประธาน ทำให้การขับเคลื่อนการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
    7. มีหน่วยงานที่กฎหมายให้อำนาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบางส่วนยังขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
   2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษายังไม่เช่ือมโยงเป็นเอกภาพ  
  3. ผลการทดสอบ O - NET ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50  
  4. ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในการ
เรียนรู้ 
     5. บทบาทครูส่วนใหญ่ยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
  6. โครงสร้างการบริหารองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดมีความ
ซ้ำซ้อนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 
  โอกาส (Opportunities) 
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  1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐโปร่งใส นำระบบดิจิทัลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารราชการแบบบูรณาการและกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการในระดับพื้นที่ 
     2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 ให้ความสำคัญการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
    3. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
และภาคธุรกิจระดับพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือการเช่ือมโยงระบบการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งหมายการนำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
การบริการ และการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา 
    6. นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมแนวทางจัดการเรียนรู้ 
STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    7. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โอกาส
ทางการศึกษา และการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ภัยคุกคาม (Threats)   
  1. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ที่รวดเร็วส่งผลให้ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด 
ปัญหาทางเพศ และอบายมุขแพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้ง่ายข้ึน  
    2. ปัญหายาเสพติด แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์        
โรคอุบัติใหม่ และสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่สูงมีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต 
และคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 
    3. กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจำกัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาเอกชนกับ
ภาคส่วนต่างๆ ด้วยกลไกประชารัฐ 
    4. งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา การขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ กศจ. พัฒนา
แผนและยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภูมิภาคและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง 
 

  8) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
  8.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ (ทั้ง 6 ด้าน)   
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความมั่นคง” 
  (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 2) 
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
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  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 1.3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมี
ธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 2.2) การติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์) 
  (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝังค่านิยมและ
หลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข น้อมนำเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 2) 
ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ /วิขาชีพ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 3) พัฒนา
กลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, 
ภัยพบิัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน”  
  (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5) พัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 5.1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความ
ถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน 
  (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการ
สง่เสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
ทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค 
  3. ยุทธศาสตรช์าต ิ“ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” (หลัก)
  (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 1) คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21     
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1) การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัด การ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3) ช่วงวัยแรงงาน 2.4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้ เป็นครูยุคใหม่ 3.3) 
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
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  (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด้วย 8 กลยุทธ์ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผา่นประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 4) สร้าง
แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่
จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เสริมสร้าง
หลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 7) พัฒนา
ทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 8) พัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
  (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) สร้างความ
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) การลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา 2) การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และ
บทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถ่ิน 4) การเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง 4.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับ
ครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูล
ความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน 
  (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วย
กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมและ
หลากหลาย สะดวกทุกที่ ทุกเวลาต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 
4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลัก
ของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) 
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
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  (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
  (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 1) 
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3) ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   1) 
ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส1.2) 
ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 2) ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุก
ภารกิจ และทุกพื้นที่ 2.1) ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 3.1) ภาครัฐมีขนาด
เหมาะสม 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐเป็นคน
ดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 5.1) ภาครัฐ   มีการ
บริหารกำลังคนที่มคีวามคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มี
คุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส      ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 7) กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ 
  (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ   
/บริการประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เช่ือมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเช่ือมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด 
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลง 5) 
ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรการศึกษาอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  8.2 แผนระดับ 2  
  8.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้” (หลัก)  
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  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้”     
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  (1.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21” 
  - แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับช้ันที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 1.3) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 1.4)
  พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 2) เปลี่ยนโฉมบ ทบาท 
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู”้ 2.2) 
ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู 2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ 3) เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 3.2) จัดให้มีมาตรฐานข้ันต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสร้าง การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา 3.4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 4) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่น 4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง 
  - เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ การเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) 
สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคม
ศตวรรษที่ 21 3) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 4) พัฒนา สมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 2 
  (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”    
  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”  
  - เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
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  - การบรรลุเป้าหมาย คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล โดยสร้างเสริมและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม ในสังคมศตวรรษที่ 21 
  (2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย” 
  - แนวทางพัฒนา 3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี
ที่สมวัยทุกด้าน 
  - เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ประกอบด้วย 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
  (2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” 
  - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น 
   เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนให้สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
  (2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
  - แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  - เป้าหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
  (2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” 
  - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วม
เป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
  - เป้าหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนา  
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
  (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”  
  (3.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”   
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  - เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็น
ไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (3.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ดี” 
  - แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
  - เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้อง
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ส่งเสริมกิจกรรมสร้ างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  (4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น “ความมั่นคง”  
  (4.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความมั่นคง”  
  - เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน  
  - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
  (4.2) แผนย่อย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  
  - แนวทางพัฒนา 2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง 
ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้
อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ 
  - เป้าหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย 1) ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบัน
หลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับและสร้างโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
  (4.3) แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ยาเสพติด, ไซ
เบอร์, ความไม่สงบ จชต.)        
  - แนวทางพัฒนา 1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
  - เป้าหมายที่ 1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
   การบรรลุเป้าหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
  (5) แผนแม่บทที่ 6 ประเด็น “พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
  (5.1) เป้าหมายระดับประเด็น “พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
  - เป้าหมายที่ 1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ   
  (5.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   
  - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทางเศรษฐกิจให้เป็น
เมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 2.1 (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ       
    - เป้าหมาย เมืองในพื้นที่ เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความ
เหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
  - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในพื้นที่
และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พื้นที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ) 
  (6) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
  (6.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
  - เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
ด้วยรูปแบบหลากหลาย  
  (6.2) แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ      
  - แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทาง
สังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ 2) สร้าง
หลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานให้ส ามารถประกอบ
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อาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองด้าน
รายได้ รวมทั้งเป็นทางเลือกที่สำคัญช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลง ของประชากรวัยแรงงาน 
  - เป้าหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย 1) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุก
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสือ่การเรยีนรู้ผา่นระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่
เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”  
  (7.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”    
  - เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
  - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (7.2) แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
  - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  โดยสอดแทรกในหลักสูตร
การศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
  - เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม      
  (8) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
  (8.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
  - เป้าหมายที่ 1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการ
  - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
  (8.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน     
  - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ
ประชาชน 2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3) ปรับวิธีการทำงาน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล 
  - เป้าหมาย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน  
  (8.3) แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 



46 

  - แนวทางพัฒนา 3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 5) กำหนดให้
มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ  
  - เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
  - การบรรลุเป้าหมาย สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูร
ณาการเช่ือมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  (8.4) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
  - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง” 2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมู ลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
กระชับ ทันสมัย 
  - เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
  - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 2) ปรับปรุง โครงสร้างและอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีด
สมรรถนะองค์กร  
  (8.5) แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  - แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  - เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
  - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  (9) แผนแม่บทที่ 21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  (9.1) เป้าหมายระดับประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
  - เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
  (9.2) แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการ
ปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 5) ปรับระบบงาน
และโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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  - เป้าหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต    
  (10) แผนแม่บทที่ 22  ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
  (10.1) เป้าหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
  - เป้าหมายที่ 1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม  
  - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
  (10.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
  - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกบั
บริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย 
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
  - เป้าหมาย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
  - การบรรลุเป้าหมาย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
  (11.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
  - เป้าหมายที่ 1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน 
  - การบรรลุเป้าหมาย 1) ผู้ เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่
ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ     
  (11.2) แผนย่อย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน     
  - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนา   องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
  - เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย 
  - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
  8.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
  เรื่องที่ 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 



48 

  ประเด็นที่ 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….. และมีการทบทวน จัดทำ 
แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
  กิจกรรม จัดทำแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... 
  เป้าหมายกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 
  ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน เพื่อ
การจัดการศึกษา (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 3. จัดทำข้อเสนอว่าด้วย แผนความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผู้จัดการศึกษา 
  - 4. จัดทำข้อเสนอว่าด้วย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุนให้สถานศึกษาเอกชนใน
รูปแบบความร่วมมือรัฐและเอกชน สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
  - 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตามข้อเสนอว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 
  - 6.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนตามข้อเสนอว่าด้วย
การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การกำกับดูแลที่เหมาะสม 
  - 7. จัดทำและขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนวทางการสร้าง เพิ่มสัดส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐ  
  เป้าหมายกิจกรรม มีส่วนร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักแต่ละกิจกรรม 
  ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 2. จัดทำดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย (Thailand 
Lifelong Education Index : TLEI)  
  เป้าหมายกิจกรรม ร่วมสร้างตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย 
(Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
  กิจกรรม - 3. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  
  เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ สร้างโอกาสการศึกษา
กับกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่านทางไกล หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย 
ปรับบทบาท กศน. เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน มากกว่าการเป็นผู้จัด ทบทวนศักยภาพและการดำเนินงานของ
หน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนเพิ่มข้ึน มีแนวทางการ
ดำเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กำหนดคุณภาพการพัฒนาวิชาการ
และการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวบรวม
และผลิตสื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป จัดทำแผนที่ สถานศึกษา และศูนย์
การเรียนรู้ เพื่อจัดสรรให้เหมาะสมและมีความเช่ือมโยง    ตามบริบทและความต้องการ  
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  เรื่องที่ 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
  ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 2. จัดทำแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับช้ันประถม ศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับช่วงวัย  
  เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
  กิจกรรม - 3. จัดทำระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ  
  เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำข้อเสนอว่าด้วยระบบการคัดกรอง และร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในหน่วยให้บริการ 
  กิจกรรม  4. จัดทำแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเช่ือมต่อ (transition period) ระหว่างวัย 2-6ปี  
  เป้าหมายกิจกรรม จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเช่ือมต่อ (transition period) 
ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
  กิจกรรม - 5. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  
  เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 4 กระทรวงที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้าน  
  กิจกรรม - 6. จัดทำข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยก ระดับคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และศูนย์เลี้ยงเด็ก  
  เป้าหมายกิจกรรม ร่วมยกร่างข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก รวมทั้งส่งเสรมิครู พี่เลี้ยงเด็ก และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมพัฒนาให้
มีทักษะความเช่ียวชาญในศาสตร์การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
  ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (สอดคล้อง 1 
กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดทำแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผลิต สื่อประชาสัมพันธ์ และ
ร่างคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  
  เรื่องที่ 3  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
  ประเด็นที่ 3.1) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของ
นักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา จนสำเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ตามศักยภาพ 
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  เป้าหมายกิจกรรม นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน ในปีการศึกษา 2/2563 
และ 2/2564  
  กิจกรรม - 4. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนา
ทักษะอาชีพ 
  เป้าหมายกิจกรรม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ  
  กิจกรรม - 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
  เป้าหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  กิจกรรม - 6. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
  เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่
เช่ือมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และสนับสนุนการวิเคราะห์เพื่อใช้
ประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กิจกรรม - 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
  เป้าหมายกิจกรรม สำรวจสถานะความเหลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ระดั บจังหวัด 
(School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
  ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้อง
มีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 3. พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาด
แคลนครู  
  เป้าหมายกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ที่กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาด
แคลนครู  
  เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจารย์  
(สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
  ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)     
  กิจกรรม - 2. กำหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและพัฒนาครู                   
  ป้าหมายกิจกรรม วิเคราะห์อตัรากำลงัในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา  
  กิจกรรม - 3. จัดทำระบบข้อมูลครูที่ รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการคาดการณ์
อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลน  
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  เป้าหมายกิจกรรม  มีระบบข้อมูลครู ที่สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการ
คาดการณ์อัตรากำลังครูในสาขาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู (สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ การพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
  เป้าหมายกิจกรรม มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
  กิจกรรม - 5. จัดทำระบบและกลไกใหม่เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    
  เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระที่กำหนด โดยเน้นผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ครูได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
  กิจกรรม - 10. จัดทำระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักสำหรับครูชำนาญ
การ  
  เป้าหมายกิจกรรม ครูชำนาญการมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นไปตามมาตรฐาน 
  กิจกรรม - 11. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู National Professional 
Teacher Platform (NPTP)  
  เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู 
National Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภาพ  
  ประเด็นที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู                   
  เป้าหมายกิจกรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 
  กิจกรรม - 2. แก้ไขปรับปรุงหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนวิทยฐานะ และการคง
วิทยฐานะของครู                    
  เป้าหมายกิจกรรม ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม รวมทั้งมีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะ ที่สอดคล้องกับคุณภาพในการปฏิบัติงาน  
  ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. จัดทำข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร                     
  เป้าหมายกิจกรรม ข้อกำหนดสมรรถนะหลกัและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
หนึ่งสำหรับการประเมินผู้บริหาร 
  กิจกรรม - 3. จัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร                     
  เป้าหมายกิจกรรม การบริหารอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ 
และผู้บริหารมีสมรรถนะตามข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
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  กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะหลักและได้มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
  เป้าหมายกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  
  ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 3. กำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจของ ก.ค.ศ. โดยเน้นระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล                     
  เป้าหมายกิจกรรม บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ
ภารกิจ  
  กิจกรรม - 5. ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 
  เป้าหมายกิจกรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 
  เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 
(สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
  ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัด ประเมินผล เพื่ อพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่  
  เป้าหมายกิจกรรม ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัด การเรียนรู้เชิงรุกได้ ศึกษานิเทศก์มีความรู้
ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการ
นำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่าง
รายวิชา เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
  เป้าหมายกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดการสอนสำเร็จรูป รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ผ่านการคัดกรองจากผู้เช่ียวชาญ ให้ครูเข้าถึงเพื่อนำไปใช้และเรียนรู้เพื่อพัฒนา ข้ึนเองได้ สถานศึกษามีรายวิชา
เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีพ่ัฒนาข้ึนเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความพร้อม จุดเน้นของ
สถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  กิจกรรม - 4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
  เป้าหมายกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้   
  ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
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  เป้าหมายกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
  กิจกรรม - 3 จัดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
  เป้าหมายกิจกรรม จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษา 
  ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
  เป้าหมายกิจกรรม ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาแบบทดสอบให้วัดสมรรถนะ
ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะ ที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/
ข้อคาถามที่ใช้วัด 
  กิจกรรม - 2. จัดทำข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช้ 
  เป้าหมายกิจกรรม ผู้ เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วยด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
  ประเด็นที่ 5.4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่านการประกัน
คุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 
  เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและเปา้หมายของสถานศึกษา และมีระบบ
ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน  
  กิจกรรม - 2. ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดด้านคุณภาพของ
การจัดการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการ
รับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเช่ือมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่
การจัดการเรียนของครู 
  กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเช่ือมั่น
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา  
  ประเด็นที่ 5.5)  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน (สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
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  กิจกรรม - 2 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อให้
ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายกิจกรรม แอพพลิเคช่ันสำหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
  กิจกรรม - 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการ
คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา  
  เป้าหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการการ
คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
  กิจกรรม - 4. จัดบริการการดูแลคุ้มครองผูเ้รียน ทั้งในด้านความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ 
ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  
  เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้ง ด้านความปลอดภัย สุขภาพ 
และสวัสดิภาพ 
  กิจกรรม - 5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน  
  เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  เรื่องที่  6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย  ในการ
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
  ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา (สอดคล้อง 1 
กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทั้ ง 4 ด้าน 
(วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป)เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาใน 4 ด้าน ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่  และการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
  ประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับให่ 
  เป้าหมายกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งหน้าที่และอำนาจที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงาน
นโยบาย หน่วยงานการกำกับ หน่วยงานการสนับสนุน และหน่วยงานการปฏิบัติการ  
  เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
  ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 2. นำผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวล และดำเนินการผูกรวมและ
นำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
  เป้าหมายกิจกรรม ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
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  กิจกรรม - 3 ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล โดยการสร้างความร่วมมือของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 
  เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ และสื่อการจัด การ
เรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ และได้รับการแนะแนว 
(Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจจนสามารถประกอบอาชีพและ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยนื  
  ประเด็นที่ 7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) (สอดคล้อง 2 
กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data In Education)    
  เป้าหมายกิจกรรม ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจั ดการศึกษา (Education 
Management Information System : EMIS) ซึ่งมีฐานข้อมูลกลางรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัว 
ประชาชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และ
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ 
  กิจกรรม  - 2. จัดทำกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
  เป้าหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา , จัด
โครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ 
  ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) 
เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู ้(learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการ
รู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
  กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน 
  เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างทักษะการรู้ดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน, กำหนดสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (Digitaland media literacy) ที่ปรับตามความ
จำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม  
  กิจกรรม - 2. เสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ 
  เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อ, คู่มือความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้ เท่าทันสื่อ สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน วัยทำงาน 
ผู้สูงอายุ, ดำเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน เน้น
กลุ่มผู้สูงอายุ  
  กิจกรรม - 3. ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย 
  เป้าหมายกิจกรรม  นำร่องการประเมินระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อแต่ละช่วง
วัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง, ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะ    ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทัน
สื่ออยู่ในระดับดีมาก  
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  (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
  เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมองประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือย 
  เป้าหมายกิจกรรม มีโรงเรียน ประชาธิปไตยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีของจำนวน
โรงเรียนระดับประถมศกึษา/มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่  2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Civic Education) 
  เป้าหมายกิจกรรม ระดับความรู้วัฒนธรรมทางการเมือง และการเมืองการปกครองของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล  
  กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
  เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
  กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
  เป้าหมายกิจกรรม 1) หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำข้อมูลสำคัญ  ตามมาตรฐานที่กำหนด และ
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 3) หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และการจัดอันดับ
ของประเทศในด้านต่าง ๆ 4) ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สำหรับใช้ในการตัดสินใจและ
การบริหารราชการแผ่นดิน 5) หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการวบรวม จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
  เรื่องที่ 3/ประเด็นที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน ผลสัมฤทธ์ิสูง 
  กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/
ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
  เป้าหมายกิจกรรม 1) ส่วนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน 4 ด้าน 
ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
  กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิง
พื้นที่ 
  เป้าหมายกิจกรรม ดำเนินการตามแผนได้ 100% 
  เรื่องที่ 4/ประเด็นที่ 4 กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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  กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการบริการสาธารณะที่
สำคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมายกิจกรรม กำลังคนที่ เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการที่สอดคล้องกับ
บทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
กำลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
  เป้าหมายกิจกรรม 1) ภาครัฐมีกำลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทันสมัย 
และเป็นสากล 2) ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใช้ประโยชน์กำลังคนสูงอายุที่มีศักยภาพ 3) ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ประโยชน์สาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New 
Paradigm)และมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและ
มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชา 
  กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กำลังคน   ในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
  เป้าหมายกิจกรรม 1) รัฐบาลมีสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเพื่อให้การใช้กำลังคนภาครัฐมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) ส่วนราชการมีสายงานตำแหน่ง และระดับสอดคล้องกับความจำเป็นของภารกิจ
ภาครัฐ 
  เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ใน
ภาครัฐ 
  กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาทำงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
  เป้าหมายกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบการจ้างงาน และช่องทางการสรรหาบุคลากรภาครัฐที่
หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
สูง ) ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สมัครงาน 3) มีระบบการจัด
สอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4) มีระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และ
คุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุกประเภท 
  กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้
ในภาครัฐ 
  เป้าหมายกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และมี  ความเป็นธรรม
มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเข้มข้น และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ออกจาก
ราชการ 
  กิจกรรมที่  3/กลยุท ธ์ที่  3 พัฒ นาขีดความสามารถและสร้ างความผูกพันต่อองค์กร
(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
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  เป้าหมายกิจกรรม 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับมืออาชีพ นักบริหาร
ระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสาย
อาชีพ ช่วงอายุ และพื้นที่ทำงาน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน ( Induction Training) มี
ประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการทำงานภาครัฐ (New Mindsets) 3) การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุ้มค่า 
  กิจกรรมที่ 5/กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าหมายกิจกรรม 1) ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐนำประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 2) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด
หลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจรยิธรรมในการเลื่อนตำแหน่ง การลดตำแหน่ง การย้ายตำแหน่ง เป็นต้น 
  กิจกรรมที่ 6/กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดำรง
ตำแหน่ง 
  เป้าหมายกิจกรรม ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง มีโอกาสและประสบการณ์
ทำงานที่หลากหลาย ทำให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพกำลังความเช่ียวชาญมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
  เรื่องที่ 6/ประเด็นที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
ทุกข้ันตอน 
  กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี
ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานของรัฐสามารถเช่ือมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของตนกับ
ระบบของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
  เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมี
กลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
  กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย 
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
  เป้าหมาย – 
  (5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่  1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ยุทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
  เป้าหมาย – 
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  (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
  กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย
และในสถานที่สาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง      
  เป้าหมายกิจกรรม สร้างความตระหนักในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
  (7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
  เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
  กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
  เป้าหมายกิจกรรม – 
  (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
  กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  เป้าหมายกิจกรรม สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพื่อต่อต้านการทุจริตฯ ให้กับคนใน
สังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
  เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ด้านการป้องปราม 
  กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่าง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย    ไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัย
หรือความผิดอาญา 
  เป้าหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 
  กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้า
ระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
  เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
  กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ  ไม่พึง
กระทำ 
  เป้าหมายกิจกรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ ยึดถือและ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
  8.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค์ (สอดคล้อง 6 ข้อ) 
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  1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น คนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม ในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ 
  1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
  1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
     2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
     2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
     2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได ้
     2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
  2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศาสตร์) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม ตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคมเพิ่มข้ึน 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์   อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2.3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการ
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ประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดย 3.6) จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึงไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (รอง)  
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 3) เพิ่ม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย 1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่
เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และ
สภาพร่างกาย 2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษา     ที่มีคุณภาพให้มีความเท่า
เทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที ่3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย  3.3) พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 2.5) วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
  แนวทางการพัฒนา 4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.4) สร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่
ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
  ยุทธศาสตรท์ี ่5 การเสรมิสรา้งความมัน่คงแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสูค่วามมัง่คัง่และยัง่ยนื 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติ 
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ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน   
  แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่ ง
สถาบันหลักของชาติ 1.1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 1.3) 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความ
รุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
  ยุทธศาสตรท์ี ่6 การบรหิารจดัการในภาครฐั การปอ้งกนัการทจุรติประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย (รอง) 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 3) เพิ่มคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยกำหนดภารกิจ ขอบเขต 
อำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถ่ินให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน  
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กร 5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลราย
ใหม่เพิ่มข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจของผูป้ระกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ 
(Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
(จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน) 
  แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (รอง) 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคน
ทุกกลุ่มในสังคม 4) เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
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  แนวทางการพัฒนา 2) การพัฒนาเมือง 2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 2.1.4) รักษาตลักษณ์ของเมือง
และสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถ่ิน ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนา
เมือง ควบคู่กับการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องชุมชน 2.2) การพัฒนาเมืองสำคัญ 2.2.1)ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน
ศูนย์กลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 
2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา 2.2.4)พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมือง
นครราชสีมาให้เป็นเมอืงศูนย์กลางการศึกษา 2.2.5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อ
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 3.1) 
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริม
การเช่ือมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน 3.2) พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3.2.3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
  8.2.4 นโยบายและแผนระดบัชาติวา่ดว้ยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  (สอดคล้อง 7 
นโยบาย) 
  นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 3 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ      
  3) ตัวช้ีวัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) ระดับความ
เข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์     
  4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึง
หลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) นำศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผล ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้ง
ในและต่างประเทศ  
  นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาต ิ
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคีปรองดอง” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
  3) ตัวช้ีวัด (1) ระดับการอยูร่่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
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    4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการดำเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกำหนดแนว
ทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
  นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัด 
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  3) ตัวช้ีวัด (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่  
  4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบมีเอกภาพ และเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้นำหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิโดยตรงต่อสาเหตุหลักของ
ปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความ
เข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิด
สภาวะสันติสุข 
  นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ   
   นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน    
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 10 : แผนการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัย
จากยาเสพติด  
  3) ตัวช้ีวัด (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต   
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติจากภัยทุจริต” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ      
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  3) ตัวช้ีวัด (1) ค่าดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
  4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ 
การทุจริต 
  นโยบายที่ 10 : เสริสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงทางไซเบอร์ 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
  3) ตัวช้ีวัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
  4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภัย
คุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 9) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
   - ข้อ 12 ได้กำหนดให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วย เหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดำรงตำแหน่งเทียบกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง 
   - ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ตามมาตรา 53 
(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดย
ความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
   ตามความในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ได้กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจดัการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบตัิราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
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   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   (3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   (8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
   (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด  
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สว่นที ่3 
สาระสำคญัของแผนปฏบิตัิราชการสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ระดับประเทศ 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)
เป้ าหมายที่  4 เป้ าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ.2560 -2579 นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยดังนี ้
  วิสัยทัศน์ 

องค์กรหลักบูรณาการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง และ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 

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 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  ค่านิยมองค์กร “SMART” 
   S = Specialization หมายถึง การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความชำนาญการ 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ำเสมอ 
   M = Morality หมายถึง การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสเสมอภาค เป็นกลางไม่มีอคติ ไม่
เลือกปฏิบัติ 
   A = Accountability หมายถึง การทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลสำเร็จของงานอย่างเปิดเผยทั้งใน
ทางบวกและทางลบ 
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   R = Relationship หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงาน รวมทั้งมีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อื่นด้วยความเต็มใจ   
   T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีม
ทำงานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
  เป้าประสงค์รวม 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ

ในศตวรรษที่ 21 
 ตัวชีว้ดัเปา้ประสงคร์วมและคา่เปา้หมาย 

 

 
 
 
 

ตัวชีว้ดัเปา้ประสงคร์วม (หนว่ยหลกัรบัผดิชอบ) 
คา่เปา้หมาย 

ป ี2564 
1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัยอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) 

ไม่น้อยกว่า 
85 คะแนน 

2. ร้อยละของนกัเรียนสงักัดโรงเรียนเอกชนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตล่ะวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน (สช.)  

ร้อยละ 5 

3. ร้อยละของนกัเรียนสงักัดโรงเรียนเอกชนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบ NT และ RT เพิ่มข้ึน (สช.)  ร้อยละ 50 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพิม่ข้ึน (กศน.) 

ร้อยละ 40 
ข้ึนไป 

5. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ศธจ./สช.)  

ร้อยละ 80 

6. จำนวนครัง้ที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลง่เรียนรูท้ี่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

1,000 คน   

7. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามญัและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ได้รับการพฒันา
สมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัตงิาน (ศธจ./สช.) 

ร้อยละ 80 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ เปา้ประสงคแ์ละกลยทุธร์ายประเดน็ยทุธศาสตร ์
ประเดน็ยทุธศาสตร ์1. พฒันาการจดัการศกึษาเพื่อความมัน่คง 

เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
การเรยีนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 
สอดคล้องgหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
ม่ันคงในแต่ละบริบท  

 
 
 
 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของ
ชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ 
ฯลฯ) 

 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์2. พฒันากำลงัคน การวจิยั เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขัน
ของประเทศ 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานในพื้นที่และ
ภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
วิจัยทางการศึกษา 

 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์3. พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุยใ์หม้คีณุภาพ 

เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการ
เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถกูต้องด้านระเบยีบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 

 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 
 



- 72 - 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 4. สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์

1. ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอ
ภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผู้้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรยีนที่มี
คุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเปา้หมาย 
2. สง่เสรมิพฒันาโปรแกรมประยกุต์และสือ่การเรียนรูผ้่านระบบดจิทิัลออนไลน์ 
แบบเปิดทีเ่หมาะสมตอ่การเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 5. พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
เปา้ประสงค ์ กลยทุธ ์

1. หน่วยงานมรีะบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการองผูร้ับบรกิารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วโปรง่ใส ตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช้การบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน 
2. พฒันาระบบฐานข้อมลูของจงัหวัด ภาค และฐานข้อมลูกลางด้านการศึกษา ให้
เป็นเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เป็นปัจจุบนั และทนัต่อการใช้งาน 
3. สร้างและพฒันากลไกการบรหิารจัดการศึกษาให้มีประสทิธิภาพใน
การบูรณาการเช่ือมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมี     ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบรบิททีเ่ปลี่ยนแปลง 
5. ปรับปรงุโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใหม้ ี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพฒันา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทจุริตประพฤติมิชอบใหม้ีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทจุรติ 
7. พัฒนาระบบงานการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละเปา้ประสงคร์ายประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
ตัวชีว้ดัและคา่เปา้หมายรายประเดน็ยทุธศาสตร ์

ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละเปา้ประสงคร์ายประเดน็ยทุธศาสตร ์
/ตัวชีว้ัดรายยทุธศาสตร ์(หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

คา่เปา้หมาย  
ป ี2564 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 1. พฒันาการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง   
เปา้ประสงค ์: ผูเ้รียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรยีนรูท้ีจ่ำเปน็ในศตวรรษที่ 21 สอดคลอ้งเหมาะสมกับ
การเสรมิสร้างความมั่นคงในแตล่ะบริบท  
1. ร้อยละของสถานศึกษาสงักัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและ
การธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข (กศน./สช./อปท./พศ./สพฐ.) 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 อ่าน-เขียน ภาษาไทยได้คล่อง (สช./อปท./
พศ.) 

ร้อยละ 85 

3. ร้อยละของผูเ้รียนที่ได้รบัการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถนำผลการ
พัฒนาไปประกอบอาชีพได้ (กศน./สช./อปท./พศ.) 

ร้อยละ 85 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มข้ึน 
(กศน./สช./อปท./พศ./สพฐ.) 

ร้อยละ 80 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 2. พฒันากำลงัคน การวจิยั เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
เปา้ประสงค ์: ผูเ้รียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
5. จำนวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรูสู้่การพัฒนาการศึกษา ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน (ศธจ.) 5 ช้ิน/

ผลงาน 
6. ร้อยละของผูผ้่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจดจิิทลัชุมชนระดับตำบล (กศน.) ร้อยละ 95 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 3. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุยใ์หม้คีณุภาพ  
เปา้ประสงค ์: 1. ผูเ้รียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรยีนรู้ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะทีส่่งผลต่อการพฒันาทักษะทีจ่ำเป็นของผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
7. ร้อยละของนกัเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน (สช./อปท./พศ.)  

ร้อยละ 50 

8. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพิม่ข้ึน (กศน.)  

ร้อยละ 40 
ข้ึนไป 

9. ร้อยละของโรงเรียนประเภทสามญัศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดบั
คุณภาพดีมากข้ึนไป (กศน./สช./อปท./พศ./สพฐ.) 

ร้อยละ 80 
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ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละเปา้ประสงคร์ายประเดน็ยทุธศาสตร ์
/ตัวชีว้ัดรายประเดน็ยทุธศาสตร ์(หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

คา่เปา้หมาย  
ป ี2564 

10. ร้อยละของผู้ได้รบัการสง่เสรมิและพฒันาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับเป้าหมาย (กศน./
สช./อปท./พศ./สพฐ.) 

ร้อยละ 80 

11. ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ/ด้าน
การเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช./อปท./พศ.) 

ร้อยละ 80 

12. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การพฒันาภาษาต่างประเทศเพือ่
การสือ่สารด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช./อปท./พศ.) 

ร้อยละ 80 

13. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้บัการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 
สามารถนำผลการพฒันาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (กศน./สช./อปท./พศ.)  

ร้อยละ 80 

14. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพฒันาการสมวัย (สช./อปท./สพฐ.) ร้อยละ 85 
15. จำนวนการใช้งานระบบดิจทิัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) เพิม่ข้ึน 

2 ระบบ 
 

16. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจทิัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP)  

10,000 คน 

17. จำนวนระบบคลังความรูท้ี่มีการเช่ือมโยงเข้าสูร่ะบบดิจทิัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP) เพิ่มข้ึน 

3 ระบบ 
 

18. ร้อยละความพงึพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ่การบรหิารงานบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.)  

ร้อยละ 85 

19. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกจิกรรมสร้างความตระหนักรู้ จิตสำนึกและวินัยการ
บรหิารจัดการขยะ อนรุักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิม่คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน (ทุกสังกัด) 

ร้อยละ 90 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละเปา้ประสงคร์ายประเดน็ยทุธศาสตร ์
/ตัวชีว้ัดรายประเดน็ยทุธศาสตร ์(หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

คา่เปา้หมาย  
ป ี2564 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 4. สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา  
เปา้ประสงค ์: ผูเ้รยีนได้รบัโอกาสทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรปูแบบหลากหลาย 
20. จำนวนคนที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรยีนรูท้ี่จัดการศึกษาในรูปแบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) (กศน.)  

2,000 คน   

21. ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรม/พฒันาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพ/พัฒนางานได ้(กศน.) 

ร้อยละ 85 

22. ร้อยละของผูเ้รียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เทียบกับเป้าหมาย (ทุกสังกัด) 

ร้อยละ 100  
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์สป. 5. พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
เปา้ประสงค ์:  หน่วยงานมรีะบบการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
23. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัยอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) 

ไม่น้อยกว่า  
85 คะแนน 

24. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญและบคุลากรทางการศึกษาอื่นที่ได้รบัการพฒันา
สมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัตงิาน (กศน./สช./ศธจ.) 

ร้อยละ 80 

25. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา (Big Data) ของจังหวัดสุโขทัยที่เช่ือมโยงกบั
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างองิจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 

1 ระบบ
ฐานข้อมูล 
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สว่นที ่4 
กลไกการขับเคลือ่นแผนปฏบิตัริาชการสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 สูก่ารปฏบิัต ิ
................................................................. 

 
4.1 การแปลงแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ 

   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยสู่การปฏิบัติ มีแนวทาง
และกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
   1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดสุโขทัย ในการ
ดำเนินงานแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สุโขทัย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตาม
เป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 
   2. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. 2564 กับนโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
   3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ต้องให้ความสำคัญและใช้แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหารงานของหน่วยงาน 
   4. ดำเนินการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถดำเนินการ
ได้ประสบผลสำเร็จ 
   6. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 
 

4.2 การติดตามและประเมินผล 
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัดโดยการ
อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ  และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงการกำกับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพื้นที่
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รับผิดชอบให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน บรรลุประสงค์ตามตัวช้ีวัด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561–2565) 
 

    แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นแผนที่
จัดทำข้ึนเพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกีย่วข้องใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลือ่นภารกิจ ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2564 บรรลุผลสำเร็จ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงได้กำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้อย่างเป็น
ระบบและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
  1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทำหน้าที่ กำหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าของ
การบริหารจัดการนำแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวช้ีวัดความสำเร็จของการแปลงแผน โดยนำวิธีการ
ติดตาม ประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสานการติดตาม ประเมินกับคณะกรรมการระดับต่างๆ รวมทั้ง
ดำเนินการติดตาม ประเมินผลกระทบ การพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 
  3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันเหตุการณ์ 
  4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชน
รวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพภาพ และจัดทำข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
  5. สร้างการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
ระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 
 
 
 

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



สว่นที ่5 
ระบบการตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการดำเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิตัริาชการสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

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

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการสำนักงานงศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/
ผลสัมฤทธ์ิของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1) การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจา่ยประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302 เป็น
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2) การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิ      ของแผน/งาน/
โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    และ
ให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี ้
  ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
         รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
         รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
         รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
         รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  3) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการสำนักงานงศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
 



79 

 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพ ธ์/ผลสัมฤทธ์ิ เมื่อสิ้นสุด       
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายของโครงการ    ที่
กำหนดในแผนปฏิบัตริาชการฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1) ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการฯ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการประเมินผล 
  2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำข้ึน เพื่อเก็บข้อมูลของหนว่ยงาน เมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
  3) การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการจัดทำ
รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
 
 

.......................................................................................................... 
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ภาคผนวก 
รายละเอยีดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการสำนกังานศกึษาธิการจงัหวัดสโุขทยั 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการ  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
   ทรัพยากรมนุษย์  
   โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  
   กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  
สนองยุทธศาสตร์ที่   6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 6.2 : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
          และมาตรฐานการศึกษา 
แนวทาง ปรับบทบาทและภารกิจเป็นผู้กำกับนโยบาย แผน มาตรฐาน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนารูปแบบ 
   การกระจายอำนาจสู่พื้นที่และสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความพร้อม เงื่อนไขที่เหมาะสมของพื้นที่ 
จุดเน้นการขับเคลื่อน   การจัดทำแผนการจัดการศึกษาจังหวัด เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ผู้รับผิดชอบ  นายกฤษดา   วิวัฒนานนท์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม 2564  - กันยายน 2564 
งบประมาณทั้งสิ้น    38,900.- บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีบทบาท ภารกิจด้านการ จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนว
ทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการของจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  การวิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษาทีค่รอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การ
ติดตาม ประเมินและรายงานผล ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
ชาติ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Results-Based Management : SRBM) การ
บริหารจัดการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : 
SPBB) ที่โปร่งใส ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารจัดการศึกษาที่
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management) โดยใช้กระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน 
การกำกับติดตามผล อย่างเป็นระบบ 
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   เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของจังหวัดสุโขทัยเกิดผลเป็น
รูปธรรม บุคลากรในองค์ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของหน่วย รวมทั้ง องค์กรภายในและ
ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บน
พื้นฐานความร่วมมือ การระดมทรัพยากร และการมีส่วนร่วมรับผดิชอบของทุกภาคส่วน ที่ตอบสนองความต้องการ 
เชิงพื้นที่อย่างแท้จริง  และด้วยข้อจำกัดในด้านบุคลากร งบประมาณ อันเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ตั้งข้ึนใหม่  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา จึง
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบแนวทาง งบประมาณ และ
โครงการที่เป็นภาพรวมของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค โดยปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทด้านการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มี
ความสามารถในการปรับตัวและใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาวะอนามัย
ของตนและสังคม ความรู้เท่าทันในเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการเชิงแข่งขันท่ามกลางสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความมีวินัยในตนเอง ตลอดจน ความเอื้อเฟื้อ พึ่งพาซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
แผนปฏิบัติราชการจึงเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้ทุกมิติทางการศึกษาเป็นไปตามทิศทางที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตาม มาตรา 6 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ที่
กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามแผนการปฏิรูปประเทศ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย จึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
งาน การส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ และปัจจัยแวดล้อมที่เป็นจริง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพื่อกำหนดกรอบทิศทาง รูปแบบ และประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ให้เกิดความเหมาะสม 
  2.2 เพื่อการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในส่วนภูมิภาคให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.3 เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนนโยบายในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สำหรับการรายงานและเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานในงบประมาณถัดไป 
 

3. เป้าหมาย  
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  กิจกรรมที่ 1 : การประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 
            งบประมาณ พ.ศ. 2564 
            - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 เล่ม 
  กิจกรรมที่ 2 : การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และรายงาน 
                     - การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น จำนวน 1 ครั้ง 
                    - เครื่องมือ/แบบกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ชุด 
                    - สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จำนวน 1 เล่ม 
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  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
   1. จังหวัดสุโขทัยมีแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกรอบทิศทางการ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
   2. หน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดสุโขทัยมีความเข้าใจ ตระหนักถึงประโยชน์ และความ
จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาพื้นที่  
   3. การบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย เป็นการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ มี
ความเป็นเอกภาพ สอดคล้องเช่ือมโยง และตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่  
 

4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน 
ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ ผูร้บัผดิชอบ 
1. การประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   
 สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 1) แต่งตั้งคณะทำงาน มกราคม 2564 / ศธจ.สท.  
 2) ประชุมคณะทำงานกำหนดรูปแบบ / ขอบข่าย มกราคม 2564 / ศธจ.สท.  
 3) ยกร่าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 กุมภาพันธ ์2564 / ศธจ.สท. กฤษดา 
 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากย์ / ปรับปรุงแผน กุมภาพันธ ์2564 / ศธจ.สท. และคณะ 
 5) ประชุมจัดทำเคร่ืองมือกำกับ ติดตาม และรายงาน กุมภาพันธ ์2564 / ศธจ.สท.  
 6) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและให้การช่วยเหลือ มีนาคม,มิถุนายน 2564 / ศธจ.สท.  
 7) สรุปและรายงานผล สิงหาคม 2564 / ศธจ.สท.  
 

5. งบประมาณ 
    งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบ
รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด จำนวน 38,900 บาท ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 

ที ่ รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย งบประมาณ 
จำแนกประเภทคา่ใชจ้า่ย 

คา่ตอบแทน คา่ใชส้อย คา่วสัด ุ
1. การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี     
 งบประมาณ พ.ศ. 2564     
 1) ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี      
 - ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองดื่ม (10x2x35 : คน/ม้ือ/บาท) 700.- - 700.- - 
 - ค่าอาหารกลางวัน (10x1x+120 : คน/ม้ือ/บาท) 1,200.- - 1,200.- - 
 - ค่าวัสดุ 625.- - - 625.- 

 
 
ที ่ รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย งบประมาณ จำแนกประเภทคา่ใชจ้า่ย 
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คา่ตอบแทน คา่ใชส้อย คา่วสัด ุ
 2) ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ประจำปี ฯ    - 
     2564 และจัดทำเคร่ืองมือ/แบบ กำกับ ติดตาม     
 - ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองดื่ม (15x2x35 : คน/ม้ือ/บาท) 1,050.- - 1,050.- - 
 - ค่าอาหารกลางวัน (15x1x120 : คน/ม้ือ/บาท) 1,800.- - 1,800.- - 
 3) ตรวจสอบเอกสารข้อมูล/จัดทำรูปเล่ม     
    - จัดพิมพ์เอกสารแผนพัฒนาฯ (30x100 : เล่ม/บ.) 3,000.- - - 3,000.- 
 4) กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย     
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง (10x5x240 : คน/วัน/บาท) 12,000.- 12,000.- - - 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - เหมาจ่าย (5x2,000 : วัน/บาท)  10,000.- - 10,000.- - 
 5) สรุป ประมวลผล และรายงาน     
 - ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองดื่ม (15x11x35 : คน/ม้ือ/บาท) 525.- - 525.- - 
    - จัดพิมพ์เอกสารสรุปผล (50x100 : เล่ม/บาท) 5,000.- - - 5,000.- 

รวม 38,900.- 12,000.- 15,275.- 11,625.- 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  7.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
  7.3 ผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นฐานการพัฒนาศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 
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กลุม่เปา้หมายโครงการ 
 

  คณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 
   - กลุ่มนโยบายและแผน  จำนวน  1  คน 
   - กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  จำนวน  4  คน 
   - กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ  จำนวน  1  คน 
   - กลุ่มพัฒนาการศึกษา  จำนวน  1  คน 
   - กลุ่มอำนวยการ   จำนวน  2  คน 
  - กลุ่มเอกชน   จำนวน  1  คน 
 

  คณะทำงานวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   บุคลากรผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด จำนวน 15 คน ประกอบด้วย 
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน  1  คน 
  - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน  1  คน 
  - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  จำนวน  1  คน 
  - สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  จำนวน  1  คน 
  - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา จำนวน  1  คน 
     ตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 
  - สำนักงานการศึกษาพิเศษจังหวัดสุโขทัย   จำนวน  1  คน 
   - สำนักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน  1  คน 
   - วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย    จำนวน  1  คน 
   - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย  จำนวน  1 คน 
   - ท้องถ่ินจังหวัดสุโขทัย     จำนวน  1  คน 
  - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย   จำนวน  5  คน 
 
 

.............................................................. 
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โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายภักดี  รัตนสากล  2. นางสาวลำพึง  นุ่มนิ่ม  3. นางสาวอัญชลี  ฝางเสน   
                            4. นางศศิธร  พุดจาด 
งบประมาณ   แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ 
   ทั่วถึง จำนวน 45,400 บาท 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน – กันยายน 2564 
2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้
บุคลากรในองค์กร  มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
พัฒนาปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร เพื่อตอบสนองภารกิจของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ข้ึน เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดการปฏิบัติงาน และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยุทศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้  รวมทั้งเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้มีความรู้
ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
   2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพื่อพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีคุณภาพ 
   3. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร 
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร้อยละ 80  เข้ารับการพัฒนาน เข้ารับการพัฒนา 
 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 80  มีสมรรถนะสูงข้ึน เกิด
ความรู้                               ความเข้าใจ เกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานในตำแหน่งของตนเอง  เกิดความ
สามัคคีในองค์กร มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาดำเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 
1 เสนอโครงการ   มิถุนายน - กันยายน 64 กลุ่มอำนวยการ 
2 จัดทำหลักสูตรการพัฒนา ขออนุมัติหลักสูตร   มิถุนายน - กันยายน 64 กลุ่มอำนวยการ 
3 ดำเนินการพัฒนา   มิถุนายน - กันยายน 64 กลุ่มอำนวยการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  45,400 บาท 

ที ่ กจิกรรม/รายการ เงนิงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ รวม 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับข้าราชการ  
จำนวน 33 คน/2 วัน 

- 15,900 - 15,900 -  

2 ค่าวัสดุ ในการดำเนินการพัฒนา -  16,300  -  
3 ค่ าที่ พั ก  33  ค น ๆ  ล ะ  40 0  บ าท                         

/1 คืน 
- 13,200  13,200   

รวมงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  29,100 16,300 45,400 -  
5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 33 คน 
6.  พื้นที่เป้าหมาย 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
7. งบประมาณ  
  งบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 45,400 บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)           
8. การประเมินผล  
           ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
     ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด 
            ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
             บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 80 มีสมรรถนะเพิ่มขี้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้                                       
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 80  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีทักษะและประสบการณ์                               
ในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จขององค์กร 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
            9.1 ปัจจัยความเสี่ยง :  -  
            9.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง :  - 
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10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  - ประเมินจากความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา 

   - สรุปผลการพัฒนาบุคลากร 
    - ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   - บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ 
   - บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีคุณภาพ 
   - บุคลากรมีแรงจูงใจ ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคี ในการปฏิบัติงาน  
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โครงการขบัเคลือ่นการยกระดบัคณุภาพการศกึษาและประสทิธภิาพการศกึษาจงัหวดั 
โดยผา่นกลไกของคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 

 
 

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 กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัด
และประเมินผล 
1. หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องจากยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายการเปน็ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา พัฒนาการที่ดีรอบด้าน และสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย พัฒนาเด็กและ
เยาวชน  ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถในการทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงทักษะสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถความถนัด พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อกับโลกการทำงานรวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ ประกอบกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่มุ่งเน้นการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่จังหวัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาอย่างทั่วถึงตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการสร้าง  และพัฒนา
กลไกในพื้นที่จังหวัดบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเช่ือมโยงทุกระดับ  เน้นการมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  โดย
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ร่วมกันจัดทำ
แนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด  สร้าง
พื้นที่การทดลองรูปแบบความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยผ่านกลไก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเช่ือมโยงทุก
ระดับเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
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2.วัตถุประสงค์โครงการ (Objectives) 
  1. เพื่อให้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง
ตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัวองค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น    
  2. เพื่อให้มีตัวช้ีวัดการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยางนและสถานศึกษา
ในจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม แลทั่วถึง
ตามบริบทของจังหวัด                                            
3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Targets group) 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน  100 คน 
4. พื้นที่เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
 1. โรงเรียนบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
5. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1.จำนวนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ    

เท่าเทียม ทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
2.มีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบทของจังหวัดตามตัวช้ีวัดที่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน 

1 แนวทาง 
 
 
1 แผน 

เชิงคุณภาพ 1.มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง
ตามบริบทของจังหวัด 
2.มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบทของ
จังหวัด 

 

6. กจิกรรมการดำเนนิงาน 
กจิกรรม ต.ค.

63 
พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ
64 

ม.ีค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

ม.ิย.
64 

ก.ค.
64 
 

ส.ค.
64 
 

สถานที ่
ดำเนนิการ 

1 . จั ด ส รรงบ ป ระม าณ ให้ ส ำ นั ก ง าน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

           สุโขทัย 

2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการฯ            สุโขทัย 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้            สุโขทัย 
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ระดมความคิ ด ในการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบผ่าน
กิจกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านตึกเมืองด้ง  

           สุโขทัย 

5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ            สุโขทัย 

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

           สุโขทัย 

7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานโครงการ 

           สุโขทัย 

7. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
            ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
8. งบประมาณ 75,000.- บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
  โดยใช้เงินงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด  โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด         
และขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ระดมความคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย 40 คน จำนวน 1 วัน จำนวน 35,000 บาท     
  2) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบผ่าน
กิจกรรม      ภูมิปัญญาท้องถ่ินบ้านตึกเมอืงด้ง กลุ่มเป้าหมาย 40 คน จำนวน 3 วัน จำนวน 40,000 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
  หมายเหตุ – ถัวจ่ายทุกรายการ 
9. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ( Impact) 
   1. มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง ตาม
บริบทของจังหวัด 
   2. มีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ห้
มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด 
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
   กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
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โครงการสง่เสรมิเวทแีละประชาคมเพือ่การจดัทำรปูแบบและแนวทางพฒันาหลกัสตูรตอ่เนือ่ง
เชือ่มโยงการศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษา 

 
 
ความสอดคลอ้งกบัแผนระดบัตา่ง ๆ 
   1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๘๐ ข้อ ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ข้อ ๓.๓.๑ ยกระดบัคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   3) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
1. หลกัการและเหตผุล 
   สืบเนื่องจากยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายการเปน็ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุก
ช่วงวัย   ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา พัฒนาการที่ดีรอบด้าน และสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย พัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นรวมถึงทักษะสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อกับโลกการทำงานรวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ  

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม   
ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่อง
เช่ือมโยงระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่            
สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะ
ต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านเวทีและประชาคม 
2.วัตถปุระสงคโ์ครงการ (Objectives) 

  เพื่อพฒันาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทีส่อดคล้องกบับรบิทของพื้นที่ในระดบัจงัหวัดและภูมิภาค 
3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Targets group) 
   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน  40 คน 
4. พืน้ทีเ่ปา้หมายโครงการ (Outputs) 
   จังหวัดสุโขทัย 
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5. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)  
ตัวชีว้ดั คา่เปา้หมาย 

เชงิปรมิาณ มีหลกัสูตรต่อเนือ่งเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและ 
อุดมศึกษาในระดับจังหวัด   

1 หลักสูตร 

เชงิคณุภาพ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นทีท่ี่นำหลักสูตรการศึกษาที่มคีวามต่อเนื่องฯไปใช้ 
สามารถพฒันาทักษะผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาชีพและทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 

6. กจิกรรมการดำเนนิงาน 
กจิกรรม ต.ค.

63 
พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ
64 

ม.ีค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

ม.ิย.
64 

ก.ค.
64 
 

ส.ค.
64 
 

สถานที ่
ดำเนนิการ 

1. จัดสรรงบประมาณให้สำนั กงาน
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ภ า ค แ ล ะ ส ำ นั ก ง า น
ศึกษาธิการจังหวัด 

           สุโขทัย 

2. จัดประชุมคณะทำงาน            สุโขทัย 

3. จัดประชุมจัดทำหลกัสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกบั
อาชีวศึกษาและ 
อุดมศึกษาในระดับจังหวัด   

           สุโขทัย 

4. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ 

           สุโขทัย 

5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ            สุโขทัย 

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

           สุโขทัย 

7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
การดำเนินงานโครงการ 

           สุโขทัย 

7. ระยะเวลาดำเนนิการโครงการ 
   1 ตุลาคม 2563  ถึง  30  กันยายน  2564 

8. งบประมาณ 49,570.- บาท (-สี่หมื่นเก้าพันห้ารอ้ยเจ็ดสบิบาทถ้วน-)  
   โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น และขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ดังนี ้



94 

  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 40 คน จำนวน 3 วัน  

  เป็นเงิน 49,570.- บาท (-สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 
  หมายเหต ุ- ถัวจ่ายทุกรายการ 
9. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
10. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั (Impact) 
   1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษามีหลกัสูตรทางเลือกในการเข้าสู่
การศึกษาในระดบัทีสู่งข้ึนทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความตอ้งการและบรบิทในพื้นที่ 
   2. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง มีคู่มือและกรอบแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
        กลุ่มพฒันาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
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โครงการ โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการจดัการศกึษาปฐมวยัในระดบัพืน้ที่จงัหวดัสโุขทยั 
แนวทางที ่1 พฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งคณุลกัษณะและทกัษะทีจ่ำเปน็ใน 
  ศตวรรษที ่21 
ตัวชีว้ดั  รอ้ยละของนกัเรยีนปฐมวยัมคีณุภาพตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
ชุดโครงการ ชดุโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาเดก็ปฐมวยั 
ผูร้บัผดิชอบ กลุม่พฒันาการศกึษา  
ระยะเวลาการดำเนนิการ  1 ตลุาคม 2563– 30 กนัยายน 2564 

 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
   ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการ   
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ     
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  กอปรกับราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนา    เด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒กำหนดให้
มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานมีอำนาจในการจดัทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
อื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ ถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็ก
ปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
(ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ โดยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ กอปรมี วัตถุประสงค์         
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่
ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ ๑ ที่
สามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
และความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
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ระดับปฐมวัยฯ ประกาศ ณ วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กอปรกับสำนักงานเลขาธิการ  สภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติข้ันต่ำ
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงข้ึน โดยกำหนด
จุดมุ่งหมายระดับปฐมวัย คือ มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้    และกำกับตัวเองให้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่
เหมาะสมตามช่วงวัยได้สำเร็จ และให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย 
๔.๐ ธำรงความเป็นไทย และแบ่งปันได้ในเวทีโลกนอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป็นนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเปน็ทางการ ได้กำหนด ให้การศึกษา ปฐมวัยเป็นนโยบายสำคัญ
ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพฒันาเด็กปฐมวัยด้านการจดัการศึกษาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 
สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการรวมพลัง ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึน เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานกับทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
การ          จัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. 
กำหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวง ศึกษาธิการ ในช่วงปี 2563 -2565 
และให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงานของหน่วยงาน  ๒. ให้ผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ๓. ใช้เป็นกรอบทิศทางและ
เป้าหมายการดำเนินงานสำหรับการบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน หรือส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอบเขตของแผน ตามกฎหมายกำหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแล การศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
   ปัจจุบันการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งทุกหน่วยงานมีความคืบหน้าของการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นลำดับ สำหรับใน
ส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการ
ภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการดำเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 
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สร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
เด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัดแล้วเสร็จ และการคัดเลือก 
รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้ง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ในการดำเนินงานข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงาน สร้างความ
ร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่น สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ท้องถ่ินจังหวัด รวมถึง ตชด. องค์กรภาคเอกชน
และมูลนิธิในพื้นที่ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของ
พื้นที่ระดับจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนด  ของกฎหมาย โดยอาศัย
สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นสำคัญ 
2. วตัถปุระสงค ์
   1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 
   2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
    3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ       
เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มข้ึน 
   4. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่ 
3. เปา้หมาย/ กลุม่เปา้หมายของโครงการ 
   ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 100 คน 
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ  

ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย 
เชงิปริมาณ  
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา ร้อยละ 90 

2 จำนวนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

100 คน 

3 จำนวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2 ช้ิน 

เชงิคณุภาพ  

1 ร้อยละของเดก็ปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพฒันาการอยู่ในระดับดีทกุด้าน  ร้อยละ 60 

2 ร้อยละของสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยที่มรีะดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ 

ร้อยละ 60 
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5. วธิดีำเนนิการ/ ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลา 
หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

1. 
 

กิจกรรมประชุมช้ีแจงคณะทำงานดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 

กุมภาพันธ์ 2563 ศธจ.สุโขทัย 

2. กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2561 

กุมภาพันธ์ 2563 ศธจ.สุโขทัย 

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เกี่ยวกบัการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  

มีนาคม 2563 ศธจ.สุโขทัย 

4. กิจกรรมการคัดเลือกรปูแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  เมษายน 2563 ศธจ.สุโขทัย 
5. กิจกรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 
สิงหาคม 2563 ศธจ.สุโขทัย 

6. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ 
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

กจิกรรม ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ
63 

ม.ีค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

ม.ิย.
63 

ก.ค.
63 
 

ส.ค.
63 
 

สถานที ่
ดำเนนิการ 

กิจกรรมประชุมช้ีแจงคณะทำงานดำเนิน
โครงการขับเคลื่อนการพฒันาการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 

           สุโขทัย 

กิจกรรมขบัเคลื่อนการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ 2562 

           สุโขทัย 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้
เกี่ยวกับการพฒันาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จำนวน 2 ครั้ง 

           สุโขทัย 

กิจกรรมการคัดเลือกรปูแบบ/แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices)  

           สุโขทัย 

กิจกรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการพฒันาการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 

           สุโขทัย 

7. งบประมาณ 
   งบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  จำนวนทั้งสิ้น 56,000 บาท         



99 

  1. กิจกรรมประชุมช้ีแจงคณะทำงานดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,000 บาท 
  2. กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2561 จำนวน 5,000 บาท 
  3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 36,000 บาท   
  4. กิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BestPractices) จำนวน 5,000บาท 
  5. กิจกรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,000 บาท   
  รวมทั้งสิ้น 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
8. การวเิคราะหค์วามเสีย่งของโครงการ 
  ความเสีย่ง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเป็น
จำนวนมาก อาจทำให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน 
  การบรหิารความเสีย่ง : มกีารแต่งตัง้คณะทำงานฯ และประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจโครงการ 
9. หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
10. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
  1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และ              
มีพัฒนาการสมวัย 
  2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
   3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนา
และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มข้ึน 
  4. เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย    
ในระดับพื้นที่ 
 
 
 
 
โครงการ : สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สอดคล้อง : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววารี เกตุอ่อน, นางสาวเมทินี บุญเกตุ  
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ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
งบประมาณทั้งสิ้น : 488,292 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  
............................................................................................................................................................ 
 
1. หลักการและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐ ไว้ว่าประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ คือ ทรง
ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงตอบรับการข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรี
วงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชดำรัสรับทรงราชย์มีความว่า... “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าข้ึนครองราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญของ
ราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้ง
ปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร คือ การสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระบรมราโชบาย เพื่อสืบ
สานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้าง
พื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติ  ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคง – 
มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ - มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่
ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริม               
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ                
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะ                
ที่พึงประสงค์ โดยการน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง
รัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักชัย ยึดมั่นปฏิบัติพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า สร้างผู้เรียนเป็นคนดี    และ
พัฒนาให้เป็นคนเก่ง ตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม   

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  จึงจัดทำโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดจ้ัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี            

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ิน 
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และชุมชน  มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 
3. ตัวชี้วัดของโครงการ       

(เชิงปริมาณ)  ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน          
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่นในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน 

(เชิงคุณภาพ)  1.  ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตร์ทรงเป็นประมุข 

   2.  ผู้เรียนรักษ์ท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 อบรม เรื่อง “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  ทุกสังกัด จำนวน 9 แห่ง แห่งละ 100 คน รวม  900 คน  

กิจกรรม 2 อบรม เรื่อง “พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท”   
                  (กิจกรรมที่ 2.1 “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”,กิจกรรมที่ 2.2“จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถ่ิน”, 

กิจกรรมที่ 2.3  “พลเมืองดีของสังคม”) 
รุ่นที่ 1 ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน          

การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอื่นในจังหวัด จำนวน 1 แห่ง  จำนวน  100 คน 
รุ่นที่ 2 ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน          

การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอื่นในจังหวัด จำนวน 1 แห่ง  จำนวน  100 คน 
รุ่นที่ 3 ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน          

การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอื่นในจังหวัด จำนวน 1 แห่ง  จำนวน  100 คน 
กิจกรรมที่ 3 “การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน                

เป็นสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด” 
ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน          

ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอื่นในจังหวัด   จำนวน 40 แห่ง  จำนวน  1,200 คน 
5. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ 2564 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ   
สถานศึกษา  หน่วยงาน แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด ในจังหวัดสุโขทัย 

7. กิจกรรมและปฏิทินดำเนินงาน  
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา/ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติ โครงการ/ประชุม/วางแผน

โครงการ 
ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2564 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรียน 
2 กิจกรรมที่ 1 อบรม เรื่อง“ใต้ร่มพระบารมีจักรี

วงศ์” 
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 
2564/สถานศึกษาและสถานที่ใน

คณะกรรมการดำเนินงาน        
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- ประชุมคณะกรรมการ 
- ดำเนินกิจกรรม 
- สรุปผลกิจกรรม 

จังหวัดสุโขทัย 

3 กิจกรรม 2 อบรม เรื่อง “พลเมอืงดตีามรอยพระ
ยุคลบาท” 
(กิจกรรมที่ 2.1 “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
กิจกรรมที่ 2.2“จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
กิจกรรมที่ 2.3  “พลเมืองดีของสังคม”) 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ดำเนินกิจกรรม 
- สรุปผลกิจกรรม 

ไต ร ม า ส ที่  3 -4  เม ษ า ย น – 
กันยายน 2564/สถานศึกษา และ
สถานที ่ในจังหวัดสุโขทัย 

คณะกรรมการดำเนินงาน        

4 กิจกรรมที่  3  “การขับ เคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียงและการประเมินโรงเรียนที่ขอรับการ
ประเมินเป็ นสถานศึกษาพอเพี ยงในระดับ
จังหวัด” 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ดำเนินกิจกรรม 
- สรุปผลกิจกรรม 

ไต รม าส ที่  2 -4  มก ราค ม   – 
กันยายน 2564/สถานศึกษาและ
สถานทีใ่นจังหวัดสุโขทัย 

คณะกรรมการดำเนินงาน        

5  สรุปผลการดำเนินโครงการ -ไตรมาสที่ 2 
-ไตรมาสที่ 4 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

6 ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินโครงการ - ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 
2564/สถานที่ในจังหวัดสุโขทัย 
- ไต รมาสที่  4  กรกฎ าค ม  – 
กันยายน 2564/สถานทีส่ำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- คณะกรรมการติดตามจาก
สำนั ก งานป ลั ด กระท รวง
ศึกษาธิการ 
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย 

 

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 อบรม เรื่อง“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 

นักเรียนมีความรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
กิจกรรม 2 อบรม เรื่อง “พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท”  

                  (กิจกรรมที่ 2.1 “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”,กิจกรรมที่ 2.2“จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถ่ิน”, 
กิจกรรมที่ 2.3  “พลเมืองดีของสังคม”) 

1. นักเรียนมีความรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
2. นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  มีพื้นฐานชีวิต             

ที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
3. ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ิน 
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และชุมชน  มีจิตสำนึกรัก  ภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 
กิจกรรมที่ 3 “การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็น

สถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด” 
ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานการศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอื่นในจังหวัด มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี            
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
 
9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/ผลผลิต (output)  
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (outcomes)  
1. นักเรียนมีความรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์
จักรี  

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมิน
ความรู้  

2.นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีโอกาสทำหน้าที่
เป็นพลเมืองดี  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมิน
ความรู้ การปฏิบัติ  

3. นักเรียนครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน                 
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ินและชุมชน  มีจิตสำนึกรัก  
ภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ระดับดี 

 
10. งบประมาณ :  
 งบประมาณทั้งสิ้น 488,292 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที่ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมวางแผนดำเนินโครงการ 8,600       
 - อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม (30x2x35 : คน/มื้อ/บาท)       2,100   

- ค่าอาหารกลาง (30x1x120 : คน/มื้อ/บาท)       3,600   
- ค่าจัดพิมพ์เอกสาร      2,900  

ที่ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

จำแนกประเภทค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 กิ จ ก ร ร ม บ ร ร ย า ย ใ ห้ ค ว า ม รู้                                       
“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”  

48,000       

 2.1 ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร         
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- อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม (25x2x35 : คน/มื้อ/บาท)       1,750   
- ค่าอาหารกลางวัน (25x1x120 : คน/มื้อ/บาท)       3,000   
2.2 ดำเนินกิจกรรม         
- อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (900x1x25 : คน/มื้อ/บาท)       22,500   
- วัสดุอุปกรณ์       10,750 
- ค่าเดินทางวิทยากรและคณะทำงาน     10,000   

3 ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนิน โครงการ              
ไตรมาสที่ 2  

3,992       

 - อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม (10x2x35 : คน/มื้อ/บาท)       700   
- ค่าอาหารกลางวัน (10x1x120 : คน/มื้อ/บาท)       1,200   
- ค่าจัดพิมพ์เอกสาร      2,092  

4 กิจกรรมอบรม “พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท” 
   (กิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมีจกัรวีงศ์”,กิจกรรม  “พลเมือง
ดีของสังคม”,กิจกรรม “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถ่ิน”) 

378,700       

 4.1 ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร     
- อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม (30x2x35 : คน/มื้อ/บาท)     2,100  
- ค่าอาหารกลางวัน (30x1x120 : คน/มื้อ/บาท)     3,600  
4.2 ดำเนินกิจกรรม         
- อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  และค่าอาหารกลาง วัน 
(390x6x80 : คน/มื้อ/บาท)   

    187,200   

- ค่าสถานที่อบรม     15,000   
- วัสดุอุปกรณ์       20,000 
- ค่าเดินทางวิทยากรและคณะทำงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     30,000   
- ค่าจัดพิมพ์เอกสาร      7,900 
- ไวนิล      4,000 
- ค่าตอบแทนวิทยากร   108,900     

 1. กิ จ ก รร มป ระ ชุม ค ณ ะอนุ ก ร ร มก าร ขั บ เคลื่ อ น 
หลั กป รัชญ าของเศรษฐกิ จพอ เพี ยงด้ านการ ศึกษา                    
ระดับจังหวัด 
- อาหารกลางวัน สำหรับการจัดประชุม (25×1×120 :คน/
มื้อ/บาท) 
- อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (25×1×35 : คน/มื้อ/บาท) 
- ค่าวัสดุการประชุม 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

  

 
 
 
3,000 
 
 
875 

 
 
 
 
 
 
1,000 
1,000 
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2. กิจกรรมประชุมสถานศึกษาที่ จะรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 
- อาหารกลางวัน สำหรับการจัดประชุม (40×1×120 :  
คน/มื้อ/บาท) 
- อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (40×1×35 : คน/มื้อ/บาท) 
- ค่าวัสดุการประชุม 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

  
 
4,800 
1,400 

 
 
 
 
 
1,125 
1,000 

3.  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า พ อ เ พี ย ง 
- เบี้ยเลี้ยงสำหรับการประเมิน (3×30×120 : คน/วัน/บาท) 
- ค่ า เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
- ค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง สำหรับคณะกรรมการ 

 

 
10,800 

 
 
 
14,000 

1,000 

6 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการไตรมาสที่ 4  9,000    
 - ค่าจัดพิมพ์เอกสาร      1,000 

- ค่าเดินทางวิทยากรและคณะทำงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     8,000   
 รวมทั้งสิ้น 488,292 119,700  314,825 53,767 

11. แหล่งงบประมาณ สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา กลุ่มนิเทศการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ไตรมาสที่ 1-2 จำนวน 191,100 บาท 
  ไตรมาสที่ 3-4 จำนวน 297,192  บาท 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

  ปัจจัยเสี่ยง : โครงการดำเนินการไม่ได้ตามที่กำหนดเวลา  เนื่องจากสถานการณ์การระบาด            
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
            แนวทางบรหิารความเสีย่ง : จัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งไม่มากเกินไป หลีกเลี่ยงนำนักเรียน
หลาย ๆ แห่งในการจัดอบรมร่วมกัน และจัดมาตรการสาธารณาสุขให้เกิดความปลอดภัย 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนมีความรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
2. นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 

และมีคุณธรรม 
3. นักเรียนครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ินและชุมชน 

มีจิตสำนึกรัก  ภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php

