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ค ำน ำ 
 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) ได้ก าหนดว่า ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใด       มี
ความจ าเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึง
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
แผนพัฒนาระดับพื้นที่ รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืน
ประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 มติคณะรัฐมนตรี และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารงานของผู้บริหาร และกลุ่ม/หน่วยในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

 

                 กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

   ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1),(2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
การทบทวนภารกิจของตนโดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืน
ประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผน
ระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง   
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงาน เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรน าการขับเคลื่อนและบูรณาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง และ
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา และมีทักษะที่จ าเป็นนในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21  
2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าทาง

อาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แบบบูรณาการ 
ค่ำนิยม  “SMART” 
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เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเหมาะสมตาม  

ช่วงวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ไทย  มีภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงาน 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ใน

สังคม อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    

โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. ส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 2. พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ และงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามคุณลักษณในศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครุ และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกาและเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาผ่านกลไกนโยบาย 

 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับ
การเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
 2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 
 5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
 กลยุทธ์ 
 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 
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 1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/
วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและ
แรงงานต่างด้าว) 
 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่      
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  
    2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง
จากการลงมือปฏิบัติ 
 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถ
อยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
 3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้ และการ
ประกอบอาชีพ 
 3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ   
 กลยุทธ์ 
 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อ
การเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
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 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน 
เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
 5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุก
ระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 
 5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ าซ้อน และ
ทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

....................................................................... 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 

   การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลหน่วยงานต้องมีแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช 2546 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยต้องสนองต่อนโยบายกลยุทธ์ของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัดโดยให้
ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติของส่วนราชการซึ่งได้ก าหนดว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ กล่าวคือก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้ นตอนเป้าหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด และในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติซึ่งแสดงให้ทราบถึงเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา และขั้นตอนการด า เนินงานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าสิ่งที่หน่วยงานต้องการให้มีหรือบังเกิดผลในปีงบประมาณต่อไป 
เพ่ือที่จะได้น าไปเขียนรายงานโครงการหรือด าเนินการติดตามประเมินผลและให้ทุกคนถือเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
วางแผนในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายและความต้องการตามสภาพบริบทที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขณะเดียวกันผู้บริหารเองก็ใช้แผนนี้
เป็นแนวทางในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ อีกด้วยซึ่งเมื่อด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสร็จแล้วต้องมีการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้หรือไม่โดยฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องน าข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการตัดสินคุณค่ าของโครงการว่า
จะขยายโครงการต่อหรือยกเลิก หรือจะพัฒนา/ปรับปรุงอย่างไรให้สอดคล้องกับนโยบายบริบทและความ
ต้องการในปีงบประมาณถัดไป 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น (SWOT Analysis) ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายฯลฯ โดยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้



๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความต้องการความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท า
เป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ได้ก าหนดแนวนโยบายไว้อย่างชัดเจนโดยเน้นทุกหน่วยงานให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนอย่างมีคุณภาพและการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างแท้จริง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยประสานงานและบูรณาการความเชื่อมโยงทางด้าน
การศึกษาคลอบคลุมทุกหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่สถานศึกษาที่เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในระบบและนอกระบบ โดยการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการวางแผนการก าหนดค่าเป้าหมายการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยได้จัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส าหรับใช้แผนเป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ ติดตาม โดยมี
จุดมุ่งหมายการบริหารการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเป็นเป้าหมายหลัก สอดคล้องกับเอกสารรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการที่เสนอแนะให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนในระดับต่างๆ และบริบทที่เก่ียวข้อง โดยทุกแผนงาน/โครงการ               ต้อง
ครอบคลุมประเด็นตามภารกิจในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและสอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความ
ต้องการจ าเป็นของสภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1) ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 9 (2) ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัด
ให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลัง
เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกันกอรปกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579       



๑๑ 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ          ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)       
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบเครื่องมือในการบริหารงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ตามบทบาทภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือรายงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวั ดสุโขทัย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

2. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตรง
ตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. วิธีด ำเนินงำน 

   1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลง
ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ทบทวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. จัดท าข้อมูลหน่วยทางการศึกษาที่เพ่ือเป็นฐานการด าเนินงาน ตามรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย 
  6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุโขทัย ต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย) 
  7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัยทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และอ่ืนๆ 
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 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีรายงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ส าหรับเป็นแนวทางในการทบทวน/จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในครั้งต่อไป 
2. บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือ

ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้อง เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ 

 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์
ที่ดี และได้รับความเชื่อม่ันศรัทธาจากผู้รับบริการ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

............................................................................ 
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวควำมคิดและควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  นโยบายและแผนระดับชาติ     
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา               เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมาย
ที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกรอบ
แนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี   ที่แถลงต่อรัฐสภา และการวิเคราะห์ 
SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     มาเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบติดตาม
และประ เ มิ น ผลแห่ ง ช าติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580     
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง 
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564) 
 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 10. นโยบายการจัดการศึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)     
ได้ประกาศนโยบายการจัด การศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 
 11. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
 12. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ   
 13. อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 14. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT Analysis)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
 15. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยยะของมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560  
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
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 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต          รัฐ
ต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน 
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย      ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา    
ให้เกดิผลดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์     
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู    
    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นท่ี  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ  
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2. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ            เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ      ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 6 ด้ำน และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 กำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
3. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ   
อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงกำรส ำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  3.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 21 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ   
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 
 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 3 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
3.2 การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  3.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   
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 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ              3.1 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่                 3.2 
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น                 3.4 
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ              3.1 
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  ใน 4 แผนย่อย ได้แก่          
3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ                3.1 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1 การพัฒนา
กฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2) แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์        
โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565)และโครงกำรส ำคัญเพื่อบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รวม 2 เรื่อง 
                      1) การแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็น ของประเทศ 
ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยมอบให้ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       
ในรูปแบบเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระหว่างปี 2564-2565 คือ        
ใช้ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ เบื้องต้น ไปรับฟังความคิดเห็นและน าเสนอร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์ 
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563  
 2) โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 571 โครงการ โดยมอบให้ สศช. ส านักงบประมาณและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส าคัญ ดังนี้ 
     2.1) ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการด าเนินการโครงการ
ส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ทั้ง 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรืองบประมาณแบบ
บูรณาการ และให้ใช้ ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โค
ว ิด -19พ .ศ .  2564-2565”  และห ่ว ง โซ ่ค ุณค ่า ของประ เทศ  (Final Value Chain Thailand) เพ่ือ
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ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2.2) สศช.ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการส าคัญจัดท ารายละเอียดโครงการส าคัญฯ     
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และ สศช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน      
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

  แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ (ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 305 ง. 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” 
(Resilience) ภำยใต้แนวคิด Resilience ใน 3 มิติส ำคัญ คือ การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) 
และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) 
            เป้ำหมำยส ำคัญและตัวชี้วัดของแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ 
 1. คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มี 5 ตัวชี้วัด 
 2. สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มี 2 ตัวชี้วัด 
 3. เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ มี 3 ตัวชี้วัด 
 4. มีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม ่มี 5 ตัวชี้วัด 
           แนวทำงกำรพัฒนำที่ควรให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้ำงหน้ำ(พ.ศ. 2564 -2565)  
4 แนวทางหลัก 16 แนวทางย่อย และความสอดคล้องสู่“เป้าหมาย” ยุทธศาสตร์ชาติฯ 6 ด้าน 
           ภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับแนวทางหลักที ่1, 3 และ 4 ดังนี้ 
แนวทำงหลักที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยใน ประเทศ (Local Economy) 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  และด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับพ้ืนที่ส่งเสริมการลงทุน สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้พร้อมรับการกระจายตัวของ
การพัฒนาและการเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานกลับคืนถิ่นเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
   1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน  
 1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก ในภูมิภาคและเมืองรอง  
            ภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางย่อยที่ 1.3) ในมิติการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 3) ยกระดับสถาบัน การศึกษาในพ้ืนที่ให้ เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้น ๆ  
            แนวทำงหลักที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้เป็นก ำลังหลัก ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศ (Human Capital) สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำ และเสร ิมสร ้ำงศ ักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ร่วมกับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมี
โอกาสและมีศักยภาพตามที่ได้ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาข้อ 2) Future Growth ตลอดจนให้มีความสอดรับ
กับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที ่ปรับเปลี่ยนไป  พร้อมทั้งเยียวยาผู ้ที ่ได้รับ
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ผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ทั้ง
ความมั่นคงทางรายได้และสุขภาพ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
 3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 3.2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม  
 3.3) การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
            ภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางย่อยที่ 3.1) ใน 3 มิต ิ
    มิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 3) ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลายมีความยืดหยุ่น 
พร้อมปรับตัวสู่วิธีการท างานหรืออาชีพใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของแรงงาน 2) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะวิกฤตมากข้ึน 
อาท ิการเรียนรู้ทางไกล หลักสูตรระยะสั้นและการผสมผสานการเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ 3) ส่งเสริม
ทักษะ ที่จ าเป็น โดยเฉพาะทักษะภาษา ต่างประเทศ และทักษะดิจิทัล รวมถึงทักษะที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ ์ทักษะทางการเงิน และทักษะทางอารมณ ์เป็นต้น  
         มิติการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 2) สร้างสภาพแวดล้อม
และพัฒนาบุคลากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส ในการยกระดับ
และปรับทักษะความรู้และทักษะเพ่ือการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง  
              แนวทำงหลักที่ 4 กำรปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรฟื้นฟูและพัฒนำ
ประเทศ (Enabling Factors) สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมม่ันคง ด้ำน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดย
เร่งรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการด าเนินงานของภาครัฐ
ให้ทันสมัย พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  
ภาคเอกชน ท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจ ากัด และส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ประเทศตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ข้อข้างต้น ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
   4.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  

 4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล  
 4.3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  
 4.4) การเสริมสร้างความมั่นคงและบริหารจัดการความเสี่ยง  
 4.5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  

             ภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 แนวทางย่อยใน 3 มิต ิ
          แนวทางย่อยที่ 4.1 ในมิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบ เช่น ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การผลิต เชิงพาณิชย์ และระบบการแก้ปัญหา
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ  
          แนวทางย่อยที่ 4.2 ใน 3 มิติมิติการพร้อมรับ (Cope) ที ่1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ
โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับบร ิบทเช ิงพื ้นที ่           
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อาทิฐานข ้อม ูลประชาชนเพื ่อพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตคนในพื ้นที ่และฐานข ้อม ูล ทรัพยากรธรรมชาติ                 
เพ่ือพัฒนาการผลิต  
             มิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน อาทิ กลไกเพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและระบบเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยเพ่ือบริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  
          มิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 4) ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติ
ราชการ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพในการท างานที่ยึดภารกิจหรือพ้ืนที่เป็นพื้นฐานและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน  
           แนวทางย่อยที่ 4.4 ในมิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) พัฒนาระบบการเตรียม ความพร้อมด้านการ
จัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ  โดยการบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ 
สามารถรองรับเหตุการณ์ความขัดแย้งและสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ อาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
       แนวทางย่อยที่ 4.5 ในมิติการเปลี ่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั ่งยืน (Transform)  ที่ 1) เพ่ิม
บทบาทและศักยภาพของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในการบริหารราชการ แก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ 
4. แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จ านวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง          2) 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ         6) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 
ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ            12) 
ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย 
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (12) ด้านการศึกษา   
 ด้ำนที่ 2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
    เป้ำประสงค์ เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง
คนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   ด้ำนที่ 3 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนกฎหมำย 
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     เป้ำประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ าเป็นตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ด้ำนกฎหมำย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    ด้ำนที่ 6 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้ำประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการ
พัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมี
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     ด้ำนที่ 11 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
    เป้ำประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร
ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนใน
การต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
     (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
    ด้ำนที่ 12 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนกำรศึกษำ  
   เป้ำประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ ศึกษา มุ่ง
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ควำมสอดคล้องของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำกับยุทธศำสตร์ชำติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                 ข้อ 
4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
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  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
                 ควำมสอดคล้องของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น 
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสารและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตมีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความส าคัญ 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี       
มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นพลังทางสังคม  3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
   ภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน  
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 
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   กิจกรรมปฏริูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหนว่ยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครู ใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้  
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development ) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้
การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และ
การคงวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564)  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี  
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวาง  
รากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ ชาต ิ        
พ.ศ.2561-2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์   
ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ   
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์  ยุทธศาสตร์ที่  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม           
ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

6. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่ง ภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย       
แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์
ในชาติ สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 
11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

7. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและการเป็น
พลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 
พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
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ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 
จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
และหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 
7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต  และประพฤติมิชอบใน       
วงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

8. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2558 ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนาม
รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.
2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ 
(Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง 
ไม่ท าลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่ง
จะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs ส าหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศ
ไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่ำงแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับ
ที่ 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : กรรมการ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบและประสำนงำนหลักกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนาการดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและ
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
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   เป้าประสงค์ท่ี 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก     
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มสีภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่ 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เปน็เกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที่
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
9. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579)  

    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด 
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคดิการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลัก
ส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ
ของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และ
วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีย่นแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะทีส่อดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศำสตร์แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเก่ียว    
ข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ  
   เป้ำหมำย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4)พัฒนา 
การจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำม 
สำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 เป้ำหมำย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา ก าลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 เป้ำหมำย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่ง
เรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการ
ผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้       
สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำร ศึกษำ 
 เป้ำหมำย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูล
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รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ     2) 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำหมำย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 เป้ำหมำย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหาร งานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

10.นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง)     
ได้ประกำศนโยบำยกำรจัด กำรศึกษำ เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564 จ ำนวน 12 ขอ ประกอบด้วย  

(1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ใหทันสมัย และทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21  

(2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  

(3) การปฏิรูปการเรียนรูด้วยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูด้วยดิจิทัลแหงชาติ(NDLP) และการ   
สงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน  
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(4) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน สถานศึกษา
ใหมีความเปนอิสระและคลองตัวการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน 

(5) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรูและ
ทักษะที่จ าเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  

(6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุ่มเปาหมายรวมถึงการระดมทรัพยากร         
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคสวน  

(7) การน ากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
          (8) การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา  
          (9) การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
         (10) การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ดวยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา  
         (11) การเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ดอยโอกาสทางการศึกษาและ      
ผูเรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษ  
         (12) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของผู้มีสวนเกี่ยวของ 
11. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 หลักกำรตำม
นโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 
   1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  
   T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
   R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
   U (Unity)   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
   S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

   T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 
   2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกัน
เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานที่จะท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
   3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
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  นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
   1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย  
   2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
   3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ 
(NDLP) และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน  เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
จังหวัดเป็นฐำน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดม
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
   8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 



๓๑ 
 

   9. กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่ มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   6. กำรศึกษำตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเทา่เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม

ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัด
กิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับ
ร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังอย่าง
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.1  เร่งจัดท าและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับ

ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อน
การประกาศใช้หลักสูตรฯในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวน
การเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิ น
และพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณา
การการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)  
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้
หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
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3. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย  
 3.1  ด าเนินการส ารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือ

รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยก าหนด
ต าแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทัว่ประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม  
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต

ก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ      โดยการ Re-

skill,  Up-skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ
ในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ    ที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการ    น าร่องผ่าน
การให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จ านวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่
ประชาชน 

5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร ะบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดท ากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
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 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน                  
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 

7. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
 จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึ กษาแห่งชาติ เ พ่ือรองรับพระราชบัญญัติ                  

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

 12. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความ
คล่องตัว  ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 เป้ำประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับ
ช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. ก าลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการ
จัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์และแผนงำนภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ (5 ประเด็น 35 แผนงำน) 
 1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล (7 แผนงำน) 
 แผนงานที่ 1 สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองด ี
 แผนงานที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการสร้างทักษะภาษา ทักษะดิจิทัล ทักษะอาชีพ 
และพหุปัญญา 
 แผนงานที่ 3 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับ 
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 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง (Active learning) 
 แผนงานที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 แผนงานที่ 6 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 แผนงานที่ 7 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล การประเมินผลผู้เรียน และสถานศึกษา
ให้มีความเหมาะสม 
  2. พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ (5 แผนงำน) 
 แผนงานที่ 8 ปรับบทบาทและเพ่ิมสมรรถนะครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
 แผนงานที่ 9 จัดหาครูต่างประเทศที่มีความสามารถสงูให้แก่สถานศึกษา 
 แผนงานที่ 10 พัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน            
ทุกสายงาน 
 แผนงานที่ 11 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้เหมาะสม 
 แผนงานที่ 12 จัดท าแผนการใช้อัตราก าลังครู และส่งเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษ  
   3. เพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5แผนงำน)  
                     แผนงานที่ 13 ส่งเสริมการสร้างทักษะวิชาชีพ และการด ารงชีวิต 
                         แผนงานที่ 14 พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยและเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม   
                         แผนงานที่ 15 สนับสนุนและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารแิก่ผู้เรียน 
 แผนงานที่ 16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้เรียน    
ที่ด้อยโอกาส 
 แผนงานที่17พัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิจผลการเรีย ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ (5 แผนงำน)  
 แผนงานที่ 18 จัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ทุกสถานศึกษา 
 แผนงานที่ 19 ส่งเสริมระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ 

 แผนงานที่ 20 จัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล 
 แผนงานที่ 21 จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาในระดับประเทศ   
 แผนงานที่ 22 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  5.  ผลิตก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ (7 แผนงำน) 
 แผนงานที่ 23 เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด 
 แผนงานที่ 24 ผลิตบุคลากรที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ตอบสนองเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ     
 แผนงานที่ 25 ผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองการส่งเสริมผลิตภาพภาคการเกษตร 
 แผนงานที่ 26 ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
 แผนงานที่ 27 สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา 
 แผนงานที่ 28 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 
 แผนงานที่ 29 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน 
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 6. ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ         
(6 แผนงำน) 
 แผนงานที่ 30 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 แผนงานที่ 31 น าการศึกษามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานที่ 32 ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 แผนงานที่ 33 ขยายผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดในรูปแบบพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 แผนงานที่ 34 ปรับปรุงโครงสร้างให้มีเอกภาพและออกแบบระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 35 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเหมาะสม 
13. อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
   ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
   - ข้อ 12 ได้ก าหนดให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดด ารงต าแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอ านวยการระดับสูง 
   - ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ตาม
มาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
   ตามความในค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ได้ก าหนดให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ในเขต
จังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
   (2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   (3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
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   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
   (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

      ภำรกิจของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนราย
เป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
14. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย (SWOT 
Analysis) 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้     
   จุดแข็ง (Strength)     
   1. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    
   2. เป็นหน่วยงานที่กฎหมายพิเศษ ให้อ านาจการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดแบบบูรณาการ       
  3. มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาครอบคลุม ทุกสังกัด ทุกอ าเภอ    
   4. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย 
    5. บุคลากรในหน่วยงาน เป็นผู้มีประสบการณ์การท างาน และเข้าใจในบริบทของการจัด
การศึกษาในจังหวัด เนื่องจากเป็นอัตราที่ถ่ายโอนมาจากหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
  6.บุคลากรในหน่วยงานมีความสามัคคี ปรองดอง ไม่แตกแยก 
  7. เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงาน รวมถึง ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ สามารถทดแทนปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้นะดับดี  
   จุดอ่อน (Weakness)    
   1. ทางหน่วยงานไม่มีอาคารสถานที่ส าหรับปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นของตนเองท าให้ไม่
สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ 

2. ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปการ บริหารจัดการภาครัฐมีความล่าช้าในด้านโครงสร้าง 
การบริหาร และการบริหารราชการแบบบูรณาการ    
   2. ระเบียบกฏหมายไม่ชัดเจนในภาระหน้าที่เพราะเป็นหน่วยงานที่เพ่ิงจัดตั้งขึ้นใหม่    
   3. งบประมาณส าหรับด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคแบบ Agenda 
และ Area ยังไม่เป็นไปตามแผนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค เนื่องจาก ปัญหาโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการในกระทรวงศึกษาธิการที่ยังไม่ชัดเจน 



๓๘ 
 

   4. การวางแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับระบบบริหาร
จัดการงบประมาณของรัฐ 
  5. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขาดความเป็นเอกภาพและไม่เป็นปัจจุบัน 
   โอกำส (Opportunities)  
    1. มีนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษามุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
   2. มีนโยบายระดับประเทศ 20 ปีข้างหน้าเน้นการเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มี 
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมด้านโครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลังคนที่เหมาะสมบริหารราชการแบบบูรณาการและกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย   
กฎระเบียบที่ทันสมัยกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง    
   3. มีนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริการ และการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา    
   4. มีนโยบาย SMEs เป็นช่องทางพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้อง      
กับทิศทางของประเทศในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม     
   5. มีนโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดนวัตกรรมแนวทางจัดการ 
เรียนรู้ STEM Education เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21     
   6.  มีนโยบายกระตุ้นให้หน่วยงานและ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึก และร่วม
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม    
   7. การเปิดประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural 
Community) ท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายระหว่าง 
ประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น     
   8. มีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โอกาสทางการศึกษา และการสร้างอาชีพให้กับประชาชน  
   9. มีสภาการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยทางการศึกษาพัฒนานักวิจัย 
การศึกษาและสร้างวิจัยใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการหน่วยงานและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง    
   10. มีมาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือศึกษาเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม          
จัดการศึกษา    
   11. มีค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติยกระดับนโยบายของรัฐบาลเรื่อง             “จัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและมาตรการตามกฎหมาย เป็น 
การลดความเหลื่อมล้ าสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม    
   12. นโยบายรัฐบาลปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา           ให้ 
สอดคล้องกับผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาเป็นการสร้างความทั่วถึงเข้ารับบริการทางการศึกษา     
   15. จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพครูพัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ  
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   ภัยคุกคำม (Threats) 
   1. นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การปฏิบัติงานขาดความ
ต่อเนื่อง     
   2. งบประมาณแผ่นดินมีจ านวนจ ากัดส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณ        
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย     
   3. กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติ มีผลกระทบต่อการปลูกฝัง และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ      
   4. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ที่รวดเร็วส่งผลให้ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวกับ     
ยาเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุขได้แพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม 
คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน     
  5.เกิดการระบาดของโรควิด 19 ท าให้การศึกษาต้องชะงักหรือไม่สามารถด าเนินการได้      
เต็มรูปแบบ     
   7. กระบวนการการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระดับชาติบางส่วนล่าช้าไม่ครบถ้วนไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นข้อจ ากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาเอกชน
กับภาคส่วนต่างๆ ด้วยกลไกประชารัฐ     
   8. ความเหลื่อมล้ าและช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มประชาชนมีผลต่อโอกาสเข้าถึง      
การบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน  
  9. ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ขาดสื่อ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ    
   10. ข้าราชการครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและโรงเรียนเอกชน
ไมม่ีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ    
   11. ขาดแคลนครูเฉพาะทางเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ     
  12. ระบบพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพครูยังไม่สัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียน    
   13. ทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
15. ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติ ครม. เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ.2560  
 15.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศำสตร์ชำติ  
                   1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (หลัก)  
 (1) เป้ำหมำย  

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ประเด็นย่อย 1.2 การบูรณาการเรื่อง
ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4 การปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)  

(2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต(ประเด็นย่อย 2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ ปฐมวัย 
2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3 ช่วงวัยแรงงาน 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ)   

(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
(ประเด็นย่อย 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
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(3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6 การวาง
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) 

(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”ด้วย 8 
กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริม
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษ 
ที่ 21 4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ
และสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6) บูรณาการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และ
ความเป็นพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ และ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมม่ันคง (รอง) 
(1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 

(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
(1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(2) ประเด็นยุทธศำสตร์  
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (ประเด็นย่อย 1.3 การพัฒนาและเสริมสร้าง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน )   

(2.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ประเด็นย่อย 2.2 การติดตาม 
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์) 2.3 การสร้างความปลอดภัย และความสันติ
อย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)  

(2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึง
องค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ (ประเด็นย่อย 4.3 การร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ)  

(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง” สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความมั่นคง” ด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกฝังค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือ
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 2) ยกระดับและสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ /วิขาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง  พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง         
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  3) พัฒนา
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กลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด       ภัยไซ
เบอร ์ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 4) พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

3) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (รอง) 
(1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ   

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น   
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ   

(2.1) โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก (ประเด็นย่อย 4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ) (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (ประเด็นย่อย 5.1 สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ วางรากฐาน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณใน
การประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน) 

(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน”            
ด้วย 2  กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
วิจัยทางการศึกษา (ดิจิทัลชุมชน) 2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
วิจัยทางการศึกษา 
 4) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (รอง) 
 (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ   
 (1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   
 (1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
 (1.4) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัด 
การตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ  
 (2.1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (ประเด็นย่อย 1.7 สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อย 
โอกาส)  
 (2.2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (ประเด็น
ย่อย 2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขยายเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วม
พัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น  
 (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและ
การจัดการตนเอง (ประเด็นย่อย 4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของ
ครัวเรือน   
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 (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ    
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วย 2 กลยุทธ์  ได้แก่            
1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) 
ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึง
และพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 
 (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ประเด็นย่อย 6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย)   
 (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ   
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
  6) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (รอง)  
 (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ   
 (1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 (1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    (1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ   
 (2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ประเด็นย่อย 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)    
 (2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ (ประเด็นย่อย 2.1ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ)    
 (2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ประเด็นย่อย 3.1 ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม)   
 (2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย (ประเด็นย่อย 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นกับบริ
บทการพัฒนาประเทศ 4.2 พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)   
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 (2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก         
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ประเด็นย่อย 5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว 
ยึดระบบคุณธรรม 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)   
 (2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นย่อย 6.2 
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต)  
 (2.7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(ประเด็นย่อย 7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ) 
 (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ”สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” ด้วย 7 กลยุทธ์  
ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ /บริการประชาชน        
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็น
ปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการ    
บูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด ปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้าง
และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิ 
ภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนเพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
2.2 แผนระดับที่ 2  

2.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
   (1) แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (หลัก) 
 (1.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารการจัดการศึกษาเพ่ือให้

ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมาย
ส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดรับกับ
เป้าหมายในแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ โดยพัฒนาการจัดการศึกษาที่บูรณาการองค์ความรู้แบบ
สะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติ และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
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 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

 แนวทำงกำรพัฒนำ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ (1.2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (1.3) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต (1.4) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 

2)  เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (2.1) วางแผนพัฒนาและปรับ
บทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” (2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัด
สรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู (2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ  

3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ได้แก่ 
(3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา (3.4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา)  

4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ (4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

 เป้ำหมำยของแผนย่อย   
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองตอ่
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความ
เป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21  และสร้าง
แพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
   (2) แผนแม่บทท่ี 11 ประเด็น ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ

คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอด          

ช่วงชีวิตโดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัยทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคม        
ศตวรรษท่ี 21   
   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
     แผนย่อยที่ 3.2 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่

สมวัยทุกด้าน 
 เป้ำหมำยของแผนงำนย่อย  

   เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน  
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย โดยพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ 
และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 
     แผนย่อยที่ 3.3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย  

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น โดยการ

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน  

แผนย่อยที่ 3.4 กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน  
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย      
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย

แรงงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมายรวมทั้งมีการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตาม
ความต้องการของตลาดงาน  

แผนย่อยที่ 3.5 กำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำย ุ 
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็น

พลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ   
 เป้าหมายของแผนย่อย  

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิตมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย   
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยการ

ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะอาชีพมีรายได้ รวมทั้งจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกาย จิต สมองให้พ่ึงพาตนเองได้  
 (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

(3.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้ำหมำยระดับประเด็นที่ 1  

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของ นานา
ประเทศมากข้ึน  

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นการปรับ เปลี่ยนค่านิยมและ

วัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย และบูรณาการความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

3.2 แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 10 
แผนย่อยที่ 3.1 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และ กำรเสริมสร้ำงจิต

สำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองท่ีดี  
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย  
2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม   

ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา, จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐาน 
การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง  
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 เป้ำหมำยของแผนย่อย  
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา 

คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
หลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง และ
ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา และประเมินคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย  

(4) แผนแม่บทท่ี 1 ประเด็น ควำมม่ันคง  (รอง) 
4.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยระดับประเด็นที่ 2  
ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น  

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคง โดยการปลูกฝัง

ค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทาง
ตามพระราชด าริด้านการศึกษา ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) และพัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร ์ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)      

4.2 แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 1 
แผนย่อยที่ 3.1 รักษำควำมสงบภำยในประเทศ   
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย  

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย              อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ     
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา
ประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณีย์กิจอย่างสม่ าเสมอ 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย 
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็น

ทีเ่คารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการรักษาความสงบภายในประเทศ โดย
การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ และ
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ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทั่วประเทศ และส่งเสริมงานโครงการตามพระราชด าริของ
พระบรมวงศานุวงศ์  

แผนย่อยที่ 3.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง  
(ยำเสพติด, ไซเบอร์, ควำมไม่สงบ จชต.)  

 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย 
1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์  
9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย  

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ 
ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข และอบรมพัฒนาการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่
และการบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   

(5) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม (รอง)  
5.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม โดยการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

5.2 แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 17  
แผนย่อยที่ 3.1 กำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนและหลักประกันทำงเศรษฐกิจ 

สังคม และสุขภำพ  
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย   
1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมส าหรับ

ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ  
 เป้ำหมำยของแผนย่อย  

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพ่ิมขึ้น  

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการ โดยมีการสนับสนุนค่าใช้ทาง

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
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ความต้องการจ าเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารการสนับสนุนทุนการศึกษาหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน และทุนการศึกษาสภาวะเด็ก
ยากล าบาก 

(6) แผนแม่บทท่ี 18 ประเด็น กำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน (รอง) 
(6.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยระดับประเด็น   
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน     
โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทท่ี 18   
แผนย่อยที่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย  

ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ   

 เป้ำหมำยของแผนย่อย        
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนด

อนาคตประเทศ โดย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมการส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการเรียนรู้การรับมือปัญหาวิกฤติ   ฝุ่นละ
อง PM 2.5 ในสถานศึกษาและสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 

(7) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ (รอง) 
(7.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยระดับประเด็นที่ 1  
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูล กลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งานสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาค ส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เร่งรัด 
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
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ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

(7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 20  
แผนย่อยที่ 3.1 กำรพัฒนำบริกำรประชำชน  
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย  
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
3) ปรับวิธีการท างาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้

มาตรฐานสากล 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย  
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการประชาชนโดยการ
ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริ การประชาชนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการการสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนย่อยที่ 3.4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย  

     1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”  
 2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  
 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย  
     ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทยีบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐโดย

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน 
และทันต่อการใช้งานและปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว         
ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 

แผนย่อยที่ 3.5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย  
1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี

มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม

ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  



๕๑ 
 

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 เป้ำหมำยของแผนย่อย  
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก      มี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ โดย
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้วยหลักสูตรและ
รูปแบบที่หลากหลาย  

(9) แผนแม่บทท่ี 21  ประเด็น “กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ” (รอง) 
(9.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้ำหมำยระดับประเด็น  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการในประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์     
เฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

(9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 21 
แผนย่อยที่ 3.1  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย  
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุ ลพินิจในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  
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 (10) แผนแม่บทที่ 22  ประเด็น กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม  (รอง) 
(10.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยระดับประเด็นที่ 1  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการประเด็น กฎหมาย และกระบวนการ

ยุติธรรม โดยเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท  
ที่เปลี่ยนแปลง  

(10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 22   
แผนย่อยที่ 3.1 กำรพัฒนำกฎหมำย   

 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย   
1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ใหส้อดคล้อง

กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ   
2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยา่งมีส่วนรว่ม   
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย  
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย  
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้

ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย    
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมาย โดยทบทวน ปรับปรุง 

แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
(11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม (รอง) 

(11.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้ำหมำยระดับประเด็นที่ 1  

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการประเด็น การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 

โดยพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค และส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

(11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 23 
แผนย่อยที่ 3.4 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนองค์ควำมรู้พื้นฐำน  
 แนวทำงกำรพัฒนำแผนย่อย     
2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
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 เป้ำหมำยของแผนย่อย   

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมด้านองค์ความรู้
พ้ืนฐาน โดยมีการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิจัยด้านผู้เรียน 
ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ 

(12) แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 
พ.ศ. 2564 – 2565  

(12.1) เป้ำหมำย  
(1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้ รับการดูแลอย่างทั่วถึง (3) เศรษฐกิจประเทศ

ฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
(12.2) แนวทำงกำรพัฒนำ  

(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)         (1.3) 
การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง (3) การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)             (3.1) 
การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ 

(12.3) กำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนโดยการการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ

การจัดท ารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา      
และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน  

2.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 1) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนกำรศึกษำ  
   เป้ำประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน
การใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล 
ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ควำมสอดคล้องของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำกับยุทธศำสตร์ชำติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ควำมสอดคล้องของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำกับแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต      
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น        
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มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมืองมีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญ  ที่
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่า เพ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการ
เตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ          
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) 
   ภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอน
ของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) เด็กปฐมวัยช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่า
อย่างเสมอภาค ตามศักยภาพและความถนัด 
 ตัวชี้วัด (1) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net  Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 35 ในปี 2565 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
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 เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิต
ในโลกยุคใหมรู่้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
(2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยการออกแบบการเรียนรู้การจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้  มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู (3) ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการ บริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย      
ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการมีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการ
ส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน 
 ตัวชี ้ว ัด (3) ครูผู ้สอนจัดการเรียนรู ้ที ่มุ ่งพัฒนาสมรรถนะผู ้เร ียนแบบถักทอความรู ้  
ทักษะ เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน แบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา        (4) 
ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized 
learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของการน า
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
   เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
    ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและ             สาย
อาชีวศึกษาฯ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น (6) 
มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยน าผลการประเมินสมรรถนะเป็นส่วนส าคัญในการเลื่อน
วิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
 2) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (รอง)   
 เป้ำประสงค์ เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง       
ในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 กิจกรรม Big Rock ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
 (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
 (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้
ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
   (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน    
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 3) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนกฎหมำย (รอง) 
    เป้ำประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ า เป็น
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
     กิจกรรม Big Rock ด้ำนกฎหมำย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
     (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารง 
ชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    4) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (รอง) 
   เป้ำประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาและฟ้ืนฟู 
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน       
ตามแนวทางประชารัฐ  
                    กิจกรรม Big Rock ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     9) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (รอง) 
   เป้ำประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร
ใช้ดุลยพินจิโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนใน
การต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
                 กิจกรรม Big Rock ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
5 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
   (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์     

2.2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์  

  1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้  
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  1.3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า   
  1.4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
  1.5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  1.6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

2) เป้ำหมำยรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
 2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 2.2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
 2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2.6)  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  
   3.1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ (หลัก) 

3.1.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ (1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น (2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น          (3) 
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1.2) แนวทำงกำรพัฒนำ  
 (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย (1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ  
 (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า โดย (2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม    
(2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (2.3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย (3.6) จัดท าสื่อการ
เรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ (3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
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 4) ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม (รอง) 
4.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ (2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม

ของภาครัฐ (3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

4.2 แนวทำงกำรพัฒนำ (1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจาก
สภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย (2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย (2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดย (3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชนการสนับสนุน 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 5) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (รอง) 
 5.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ (3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ     
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
 5.2) แนวทำงกำรพัฒนำ  (4)  ส ่ง เสร ิมการผลิตและการบร ิโภคที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม (4.4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้  
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและ
ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 6) ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ัง
คั่งและยั่งยืน (รอง)  
 6.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ (2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง (3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   
 6.2) แนวทำงกำรพัฒนำ (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (1.1) สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
(1.3) ป้องกันและแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี 
ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 7) ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย (รอง) 
 7.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ (1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ   
(3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
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 7.2) แนวทำงกำรพัฒนำ (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่าโดยก าหนดภารกิจ 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน          (3) 
เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองคก์ร (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
 8) ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ (รอง)  
 8.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการ 
ธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน  
 8.2) แนวทำงกำรพัฒนำ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5.2 ) ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบการท า
ธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 9) ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ (จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน)  
 9.2 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม (3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
 10) ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ (รอง) 
 10.1) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 4) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ
ทั้งในทุกระดับ     
    10.2) แนวทำงกำรพัฒนำ 6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ       ใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ า การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหารและน้ า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

2.2.4 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2562 – 2565  
 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติและ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ .1- 16  
 2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูนอย่างสม
พระเกียรติ      
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) ระดับ
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความ
เข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) น าศาสตร์พระราชา
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และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 นโยบำยที่ 2 : สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉนัท์ในชำต ิ
 1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ “แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง” 
  2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
และแนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนนิการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วม
ก าหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 นโยบำยที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3) ตัวชี้วัด (1) จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
 4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบมีเอกภาพ
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา”        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้ง
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลพัฒนาองค์ความรู้น าหลักวิชาการสากล       มา
ประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุข 
โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม     
ในพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่  
สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่างประเทศอย่าง
ทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาท่ีเกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
 นโยบำยที่ 5 : สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ และ
นโยบำยท่ี 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมม่ันคงภำยใน   
 1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ “แผนที่ 10 : แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” 
 2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย     
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
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 นโยบำยที่ 9 : เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 
 1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ “แผนที่ 11 : แผน การเสริมสร้างความ
มั่นคง ของชาติจากภัยทุจริต” 
 2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต   
 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน
และปฏิเสธการทุจริต 
 นโยบำยที่ 10 : เสริสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
 4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

                                         ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน           
ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -
2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายรัฐบาล              (พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัยดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
        “เป็นองค์กรน าการขับเคลื่อนและบูรณาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง 
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21  
2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าทาง

อาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แบบบูรณาการ 
 3. ค่ำนิยม “SMART” 
  S = Specialization หมายถึง การท างานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความช านาญการหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ าเสมอ 
  M = Morality หมายถึง การท างานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสเสมอภาคเป็นกลางไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติ 
  A = Accountability หมายถึง การท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งม่ัน มีความรับผิดชอบ เสียสละ 
มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลส าเร็จของงานอย่างเปิดเผยทั้งในทางบวก
และทางลบ 
  R = Relationship หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจกันท างาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่ งกันและกันมีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการท างานรวมทั้งมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ   
  T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคนการสร้างทีมท างาน
อย่างเหมาะสมมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงานรวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
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  4. เป้ำประสงค์รวม 
   1) พัฒนาระบบการศึกษาตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนการบูรณาการจัดการศึกษา ในระบบ   
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านกลไกทางนโยบายการศึกษา 
  2) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาที่สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึงส าหรับทุกช่วงวัย 
  3) พัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือสร้างสมรรถนะครูและผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความจ าเป้นของสถานศึกษา 
   4) พัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที ่  
5. ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์รวมและค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ / เป้ำประสงค์และกลยุทธ์รำยประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสรมิสร้างเสถียรภาพสถาบัน  

สมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน หลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสม น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

กับการเสริมสร้าง ความมั่นคงใน แนวทางพระราชด าริ 

แต่ละบริบท 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพฒันา 

 สมรรถนะการเรยีนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจดัการการป้องกันและแกไ้ขปัญหำ 

 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพตดิ, ภัยไซเบอร์,ภยัพิบัติธรรมชาติ,โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

  

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์รวม (หน่วยหลักรับผิดชอบ) 
ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2565 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัยอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) 

ไม่น้อยกว่า 
85 คะแนน 

2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)  

ร้อยละ 51 

3. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ NT และ RT เพ่ิมขึ้น (สช.)  ร้อยละ 51 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพ่ิมขึ้น (กศน.) 

ร้อยละ 41 
ขึ้นไป 

5. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพ 
สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ศธจ./สช.)  

ร้อยละ 80 

6. จ านวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

1,000 คน   

7. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ศธจ./สช.) 

ร้อยละ 80 



๖๕ 
 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานในพ้ืนที่ 
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
ที่ตอบสนองความต้องการของ 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา 
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของ บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
ประเทศ  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ สมรรถนะ 1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
การเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามี   ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
สมรรถนะทีส่่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะ  
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   ชวีิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรม 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็นของ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ   ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สิ่งแวดล้อม 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ 
 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น  
 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 
  ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอ การศึกษา ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มี 
ภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย คุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์ 
 แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

 



๖๖ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหาร 1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกต์ใช้การบรหิาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง     ราชการ/บริการประชาชน 

ความต้องการองผู้รับบริการได้ 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวดั ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้ 

อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตาม   เป็นเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 

หลักธรรมาภิบาล 3. สรา้งและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน 

   การบรูณาการเช่ือมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมี สว่นรว่มกบัทุกภาคส่วนใน 

   พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

 4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับใหส้อดคล้อง 

   และเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

 5. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น 

   คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอือ้ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ และ 

   ขีดสมรรถนะองค์กร 

 6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มสี่วนร่วมจัด 

   กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

 7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและ 

   บุคลากรทางการศึกษาอืน่ เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏบิัติงาน 
ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์รำยประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์รำยประเด็นยุทธศำสตร์ 
/ตัวชี้วัดรำยยุทธศำสตร์ (หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) 

ค่ำเป้ำหมำย  
ปี 2565 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง   
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทกัษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในแต่ละบริบท  
1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสโุขทัยจัดกิจกรรมส่งเสรมิความรักและการ
ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข (กศน./สช./อปท./พศ./สพฐ.) 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่าน-เขียน ภาษาไทยได้คล่อง (สช./อปท./พศ.) ร้อยละ 87 
3. ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถน าผลการพัฒนาไป
ประกอบอาชีพได้ (กศน./สช./อปท./พศ.) 

ร้อยละ 87 

4. ร้อยละของผูเ้รยีนทีไ่ดร้ับการสร้างภูมิคุม้กันภยัคุกคามรปูแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (กศน./
สช./อปท./พศ./สพฐ.) 

ร้อยละ 83 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
5. จ านวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน (ศธจ.) 5 ชิ้น/ผลงาน 
6. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับต าบล (กศน.) ร้อยละ 96 

 



๖๗ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ  
เป้ำประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
7. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น (สช./อปท./พศ.)  

ร้อยละ 5 

8. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพ่ิมขึ้น (กศน.)  

ร้อยละ 40 
ขึ้นไป 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ (ต่อ) 
เป้ำประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
9. ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับเป้าหมาย (กศน./
สช./อปท./พศ./สพฐ.) 

ร้อยละ 82 

10. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ/
ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช./อปท./พศ.) 

ร้อยละ 82 

11. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช./อปท./พศ.) 

ร้อยละ 82 

12. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (กศน./สช./อปท./พศ.)  

ร้อยละ 82 

13. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (สช./อปท./สพฐ.) ร้อยละ 87 
14. จ านวนการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) เพ่ิมขึ้น 

2 ระบบ 
 

15. จ านวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP)  

10,000 คน 

16. จ านวนระบบคลังความรู้ที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP) เพ่ิมขึ้น 

3 ระบบ 
 

17. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.)  

ร้อยละ 87 

18. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ จิตส านึกและวินัยการ
บริหารจัดการขยะ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ทุกสังกัด) 

ร้อยละ 92 

 
 
 



๖๘ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย 
19. จ านวนคนที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) (กศน.)  

2,000 คน   

20. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพ/พัฒนางานได้ (กศน.) 

ร้อยละ 86 

21. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เทียบกับเป้าหมาย (ทุกสังกัด) 

ร้อยละ 100  

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ :  หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
22. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัยอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) 

ไม่น้อยกว่า  
90 คะแนน 

23. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (กศน./สช./ศธจ.) 

ร้อยละ 83 

24. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา (Big Data) ของจังหวัดสุโขทัยที่เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่ากระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 

1 ระบบ
ฐานข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ส่วนที่ 4 
กลไกกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัยสู่กำรปฏิบัติ 
................................................................. 

 
4.1 กำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติ 

   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยสู่การปฏิบัติ          
มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
   1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดสุโขทัยในการ
ด าเนินงานแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สุโขทัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2565ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 
   2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย พ.ศ. 2565 กับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผน
ยุทธศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561–2565) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สุโขทัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –2565) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
   3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นกรอบในการด าเนินงานและบริหารงานของหน่วยงาน 
   4. ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ให้บุคลากรหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการ
ได้ประสบผลส าเร็จ 
   6. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม
แผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ 

4.2 กำรติดตำมและประเมินผล 
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัดโดย
การอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ และบูรณาการกับหน่วยงานในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมถึงการก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บรรลุประสงค์ตามตัวชี้วัด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ          พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2561–2565) 
 



๗๐ 
 

    แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นแผนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจ 
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2565 บรรลุผลส าเร็จ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงได้ก าหนดแนวทางในการก ากับดูแล 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินการ
ได้อย่างเป็นระบบและปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีแนวทางและกระบวนการส าคัญ 
ดังนี้ 
  1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ท าหน้าที่ ก าหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้า
ของการบริหารจัดการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการแปลงแผน      
โดยน าวิธีการติดตาม ประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสานการติดตาม ประเมินกับคณะกรรมการระดับ    
ต่างๆรวมทัง้ด าเนินการติดตาม ประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 
  3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล ให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว  เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันเหตุการณ ์
  4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนาต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ
โครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพ และจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน 
  5. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพ้ืนที่การศึกษา         
ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวกเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 5 
ระบบกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร                 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565           ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. กำรติดตำมและรำยงำน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 1) การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302    เป็น
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี  
(รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ ของแผน/งาน/โครงการ        ที่
ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เป็นรายไตรมาส  
 ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี และให้มี
การรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
         รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
         รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
         รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
  ไตรมาสที่ 4  ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
         รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
 3) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
 2. กำรประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรฯ  เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์  เมื่อสิ้นสุด       
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่
ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การประเมินผล 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
              - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานในแต่ละปีงบประม 
             - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
 3) การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯโดยด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
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ภำคผนวก 1 
                 งบโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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งบโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเพ่ือบริหารจัดการตามภารกิจ และบูรณาการการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการกับหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ในแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง   
ศักยภาพคน  ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ  
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวน 161,200 บาท  

ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน ศธจ.สุโขทัย 40,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300 กลุ่มนโยบายและแผน 

3 โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

60,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

4 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

90,900 กลุ่มอ านวยการ 

2. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 543,600 บาท  

ที ่ โครงกำร งบประมำณ  
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ TFE (Teams For Education) 86,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

2 โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

155,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นท่ี 

48,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

4 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

160,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

5 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเ ช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

94,600 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

 รวม 704,800  
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ภำคผนวก 2 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
เป้ำประสงค์รวม 

รำยละเอียดตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวม  
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
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ภำคผนวก 2 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
เป้ำประสงค์รวม 

รำยละเอียดตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวม  
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

******************* 
1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
อยู่ในระดับผ่ำนตำมเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.)  
    (ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วย) 
  รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) ที่ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดผลการประเมินอยู่ในระดับ“ผ่าน”หรือ “ระดับ A” หรือระหว่างค่าคะแนน “85.00 - 94.99”  
  ข้อมูลที่ใช้  
 ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ครบ 10 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ITA ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 
 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด (แบบ IIT) รายเครื่องมือ (แบบ EIT) และคะแนนรวม (แบบ OIT) น ามา
ค านวณเป็นผลรวมของคะแนนแบบส ารวจถ่วงน้ าหนัก 
  อนึ่ง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก าหนดเป้าหมาย 
ภายในปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของหน่วยงานภาครัฐต้องได้ค่าประเมิน ITA คิดเป็น 85 คะแนนขึ้นไป 
2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)   
            (ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วย) 
 รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 จ านวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และได้คะแนนแต่ละวิชาตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เทียบกับจ านวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช. ที่เข้าสอบทั้งหมด 
จ าแนกตามรายวิชา 
  ข้อมูลที่ใช้  
 คะแนนการทดสอบระดับชาติแต่ละวิชา ของนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช. 
จ าแนกรายคน 
 
 
  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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 ผลรวมของจ านวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช.ที่มีผลการทดสอบ (O-NET) 
ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป x 100 ÷ จ านวนนักเรียนชั้นป.6/ ม.3/ ม.6 สังกัดสช.ทั้งหมดที่เข้าสอบจ าแนกตามรายวิชา 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) แต่ละภำคเรียน เพิ่มข้ึน (กศน.)  
         (ปรากฏในตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ สป.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วย) 
    รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) สังกัด 
กศน. ทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย) เฉลี่ยรวมในแต่ละภาค
เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 39 
            ข้อมูลที่ใช้  
 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) สังกัด 
กศน. ทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย)  แต่ละภาคเรียน ภายในรอบ
เวลาหนึ่งปีงบประมาณ  
 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) สังกัด 
กศน. แต่ละระดับการศึกษา ÷ 3 ระดับการศึกษา ในแต่ละภาคเรียน 
4. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ สำมำรถน ำผล
กำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (สคบศ./กศน./สช.) 
            (ปรากฏในตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ด้วย) 
 รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 จ านวนข้าราชการครู (ประเภทต าแหน่งผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา 38 ก (1) (2) และ
ประเภทต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ตามมาตรา 38 ข)  และจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (1) (2)  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับ      การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนด  และน าผล  การพัฒนาไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับจ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จ าแนกตามประเภทข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน 
         ข้อมูลที่ใช ้
 1. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2. รายงานการติดตามประเมินผลครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่าน
เกณฑป์ระเมินสมรรถนะวิชาชีพระดับพอใช้ หรือปานกลางขึ้นไป และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนก
ประเภทต าแหน่ง ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะวิชาชีพระดับพอใช้ หรือ
ปานกลางขึ้นไป และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน X 100 ÷ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดท่ีเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในรอบปีงบประมาณ    

นิยำมศัพท ์ 
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  ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวมที่ 4 ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะวิชำชีพ สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (สคบศ./ กศน./ สช.) 
 “ข้ำรำชกำรครู” หมายความถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ  
 “บุคลำกรทำงกำรศึกษำ” หมายความถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุน
การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ 
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา 
 “วิชำชีพ” หมายความถึง วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 “ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” (อ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38) หมายความถึง 3 ประเภทต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 ประเภทต าแหน่งตาม มาตรา 38 ก คือ ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ 
ต าแหน่ง (1) ครูผู้ช่วย (2) ครู (3) อาจารย์ (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (5) รองศาสตราจารย์ (6) ศาสตราจารย์       
       โดยที่ต าแหน่งตามมาตรา 38 ก (1) และ (2) จะมีในหน่วยงานทางการศึกษาใดก็ได้  (6) ให้มี        
ในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา 
 ประเภท มำตรำ 38 ข คือ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ต าแหน่ง  
   (1) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
     (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
      (3) รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      (4) ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      (5) ต าแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
   โดยที่ต ำแหน่งตำมมำตรำ 38 ข (5) ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดให้เทียบเท่ากับต าแหน่ง ต่อไปนี้   
    - ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ 
   - รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ช านาญการพิเศษ 
   - ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ 
   - รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดช านาญการพิเศษ 
    - ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอช านาญการพิเศษ 
   - ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการ 
    - รองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการ 
    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (คศ. 2) 
    - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน (คศ. 1) 
    - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  (คศ. 1)  
    กรณีต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หาก ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นระดับใดให้
เทียบต าแหน่งหลักข้างต้น 
 ประเภท มำตรำ 38 ค คือ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้แก่ ต าแหน่ง 
             (1) ศึกษานิเทศก์  
   (2) ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หรือต าแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ.
น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ ต าแหน่ง“ศึกษานิเทศก์” ตาม
มาตรา 38 ค (1) ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดให้เทียบเท่ากับประเภทต าแหน่ง มาตรา 38 ก (1), (2)  ซึ่งมี
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หน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ต าแหน่งตามมาตรา 38 ค (2) ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดให้เทียบเท่ากับ
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
    - ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหารระดับสูง 
    - ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอ านวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น 
     - ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทอ านวยการระดับต้น 
    - ประเภทวิชาการระดับช านาญการ  
  “สมรรถนะวิชำชีพ” หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด  
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ  
     1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
      1.2 การบริการที่ดี  

1.3 การพัฒนาตนเอง  
1.4 การท างานเป็นทีม  

     2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Function Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 
      2.1 การออกแบบการเรียนรู้  
      2.2 การพัฒนาผู้เรียน   
      2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน  

2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย  
2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน  

  ทั้งนี้ คะแนนการประเมินสมรรถนะ มี 4 ระดับ ได้แก่  
     ระดับ 1 หมายถึง น้อย หรือต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 60 %)  
     ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ หรือปานกลาง (ระหว่าง 60-69%)  
     ระดับ 3 หมายถึง ดีหรือสูง (ระหว่าง 70 - 79%)  
     ระดับ 4 หมายถึง ดีมากหรือสูงมาก (80% ขึ้นไป) 
  5. จ ำนวนครั้งที่ประชำชนเข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.) 
  (ปรากฏในตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาด้วย) 
  รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 จ านวนครั้งของประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้
ที่ กศน.จัดเพื่อการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
 ข้อมูลที่ใช ้
 1. รายงานการบริการการเรียนรู้ตามหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่ กศน.แต่ละอ าเภอจัดขึ้น
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรอบปีงบประมาณ 
 2. จ านวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ของ 
กศน.ที่จัดขึ้นเพ่ือการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จ าแนกรายสถานศึกษา 
  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 แจงนับจ านวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้ /สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ชอง กศน.ที่จัดขึ้นเพ่ือการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จ าแนกรายสถานศึกษา 
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  6. ร้อยละของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ 
สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (สอ./ศทก./กศน./สช./ส ำนักงำนก.ค.ศ.) 
  (ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วย) 
          รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเฉพาะประจ าต าแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และน าผล
การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค(2) พนักงานราชการ และลูกจ้าง  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการ
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ าแนกตามประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน พนักงาน และลูกจ้าง 
 ข้อมูลที่ใช ้
 1. จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะประจ าต าแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  2. รายงานการติดตามประเมินผลข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค (2) พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
           วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกประเภทที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะประจ าต าแหน่งตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน X 100 ÷ จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ 
สป. ในรอบปีงบประมาณ 
 
   นิยำมศัพท์ ในตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวมที่  6  ร้อยละของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (สอ.สป./ศทก./
กศน./ สช./ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 
 “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ” หมายความถึง บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวงกรม
ฝ่ายพลเรือน 
 
 “บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน” หมายความถึง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค 
(2) ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดให้เทียบเท่ากับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทต่าง ๆ (อ้างอิง พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38) ดังนี้ (เช่น ข้าราชการพลเรือนใน
สังกัด ศปบ.จชต. และสังกัด สกก.) 
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    - ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหารระดับสูง 
    - ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอ านวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น 
     - ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทอ านวยการระดับต้น 
    - ประเภทวิชาการระดับช านาญการ  
 “สมรรถนะ” หมายความถึง สมรรถนะเฉพาะประจ าต าแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวม 16 ต าแหน่งงานตามมติ อ.ก.พ.ศธ. ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2554 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รำยประเด็นยุทธศำสตร์  
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

******************* 
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ มีควำมรู้ ทัศนคติที่ถูกต้อง
เพิ่มข้ึน (สช./กศน./สบศ.) 
 รำยละเอียดตัวชี้วัด 
  จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ได้แก่ การค้ามนุษย์  ภัยจากไซเบอร์  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น มีความรู้ 
ทัศนคติที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้นเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติดที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น X 100 ÷ จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  2. ร้อยละของผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ ที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชน (สนย. 
และทุกหน่วยงำนในสังกัด สป.) 
   รำยละเอียดตัวชี้วัด 
  จ านวนข้อเสนอผลงานวิจัยสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านการพิจารณาให้
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และได้
มีการเผยแพร่ในระบบ NRMS หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
   วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  จ านวนข้อเสนอผลงานวิจัยสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการเผยแพร่ในระบบ 
NRMS หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป X 100 ÷ จ านวนข้อเสนอผลงาน 
วิจัยสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
  3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนำกำรสมวัย (สช.) 
  รำยละเอียดตัวชี้วัด 
  จ านวนเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ประกอบด้วย 1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 3. มี
พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  จ านวนเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับปฐมวัย (มีพัฒนาการระดับปกติขึ้นไป) X 100 ÷ จ านวนเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนทั้งหมดที่เข้า
รับการประเมินในช่วงเวลาเดียวกัน 
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  4. จ ำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Digital Learning Platform : 
NDLP) เพิ่มข้ึน (ศทก. : เป้ำหมำย 10 ระบบ ภำยในปี 2565) 
 รำยละเอียดตัวชี้วัด 
  จ านวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning 
Platform : NDLP) รวม 10 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบลงทะเบียนนักเรียน 2. ระบบสะสมหน่วยงานเรียนรู้
ของผู้เข้าเรียน3.ระบบLearning Platform ส าหรับให้ผู้เรียนเข้ามา 4. ระบบติดตามการเรียนรู้ (Dashboard) 
5. ระบบจัดการวิชา (Course Management) 6.ระบบจัดการองค์ความรู้ 7. ระบบคลังความรู้ 8. ระบบ
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 9. ระบบบริหารจัดการเรียนแบบก้าวกระโดด (Testing for learning) 10. ระบบ 
Payment Gateway 
 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 แจงนับจ านวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)  
  5. จ ำนวนระบบคลังควำมรู้ที่มีกำรเชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ 
(National Digital Learning Platform : NDLP) เพิ่มข้ึน (ศทก. : เป้ำหมำย 6 ระบบ ภำยในปี 2565) 
 รำยละเอียดตัวชี้วัด 
      จ านวนระบบคลังความรู้ที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ 
(National Digital Learning Platform : NDLP) รวม 6 ระบบ ประกอบด้วย 1. e-Library 2. DLIT (สพฐ.)
3.DLTV (สพฐ.) 4. OBEC Chanel (สพฐ.) 5. ETV (กศน.) 6. IPST (สสวท.) 
  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  แจงนับจ านวนระบบคลังความรู้ที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
   6. จ ำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐำนข้อมูลรำยบุคคลที่อ้ำงอิง
จำกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอ่ืน ด้ำนสำธำรณสุข สังคม
ภูมิสำรสนเทศ แรงงำน และกำรศึกษำ (ศทก. : เป้ำหมำย 6 ระบบฐำนข้อมูล ภำยในปี 2565 : ปี 2562 มีอยู่ 
2 ระบบฐำนข้อมูล  ปี 2563 เป้ำหมำย 2 ระบบ) 
 รำยละเอียดตัวชี้วัด 
   จ านวนระบบฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการที่ เชื่อมโยงและบูรณาการกับ 6 กระทรวง 
(กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ประกอบด้วย 6 ระบบ
ฐานข้อมูล ได้แก่ 1. ระบบฐานข้อมูลนักเรียน 2. ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562         
มีระบบฐานข้อมูลที่ 1 และ 2. แล้ว) 3. ระบบฐานข้อมูลครู 4. ระบบฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 5. ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร และ 6. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร  
 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  แจงนับจ านวนระบบฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับ        
6 กระทรวง ประกอบด้วย 4 ระบบฐานข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563–2565 ได้แก่  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระบบฐานข้อมูลครู และระบบฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร 


