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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 
 
    สภำพทั่วไป  
 

1. ที่ตั้งและอำณำเขต 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ 11 ต าบลบ้านป่า    

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 เส้นรุ้งที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439  ฟิลิปดา
เหนือ กับเส้นแวงที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด
สระบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ระยะทาง 115 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอแก่งคอย อ าเภอ
หนองแค  อ าเภอวิหารแดง อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
 

ทิศเหนือ ติดต่ออ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้  ติดต่ออ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
และอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก   

ทิศตะวันตก ติดต่ออ าเภอภาชี อ าเภอวังน้อย  
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
และอ าเภอเมืองสระบุรี อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 
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จ.ปทุมธานี 

 จ.นครราชสมีา 

จ.ลพบุร ี

จ.นครนายก 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 อ ำเภอแก่งคอย  มีพื้นที่    906.212 ตำรำงกิโลเมตร 

 อ ำเภอหนองแค  มีพื้นที่    277.867 ตำรำงกิโลเมตร 

 อ ำเภอวิหำรแดง มีพื้นที่    208.751 ตำรำงกิโลเมตร 

 อ ำเภอมวกเหล็ก มีพื้นที่    687.543 ตำรำงกิโลเมตร 

 อ ำเภอวังม่วง  มีพื้นที่    343.998 ตำรำงกิโลเมตร 

 

อ.เฉลิมพระเกียรต ิ
จ.สระบุร ี

อ.เมืองสระบุร ี
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2. กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
      แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ 47 ต าบล 463 หมู่บ้าน 12 เทศบาล 43 องค์การบริหาร

ส่วนต าบล รายละเอียดตามตาราง 1  

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เทศบาล อบต. จ านวนประชากร จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
ประชากร ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล
เมือง 

 
เทศบาล 
ต าบล อบต. 

ระยะทาง 
จาก

จังหวัด 
ถึงอ าเภอ

(กม.) 
แก่งคอย 801.162 100,180 14 117 2 - 11 14 
หนองแค 262.867 93,440 18 181  4 17 21 
วิหารแดง 204.501 38,765 6 54  2 8 28 
มวกเหล็ก 681.439 55,642 6 80  1 6 38 
วังม่วง 338.000 19,914 3 31  3 1 65 

รวม 2287.969 307,941 47 463 2 10 43  
 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 
      3.1 พ้ืนที่เป็นเขาหย่อมหรือที่ราบสูงและภูเขา ได้แก่ บริเวณทางเหนือของอ าเภอแก่งคอย อ าเภอ

มวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง ส่วนมากเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีเนินเขาลูกโดด (Monadnock) สลับกับที่ราบสูง 
      3.2 พ้ืนที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม           

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยามีอาณาเขตอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง 
4. เศรษฐกิจ 
      ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพปศุสัตว์ งานฝีมือ บางส่วนมีรายได้        

จากการใช้แรงงานอุตสาหกรรมและค้าขาย 
- รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ  34,873 บาท 
- รายได้รวม/เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี ประมาณ  50,000 – 100,000 บาท 

5. กำรคมนำคม 
ทางที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล 
5.1 ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายเหนือผ่าน โดยที่ทางรถไฟสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือจะผ่าน อ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก 
      5.2 ทางรถยนต์ มีถนนส าคัญ 2 สาย คือ 
       1) ถนนสายพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดลพบุรีระยะทาง 

153 กิโลเมตร ผ่านอ าเภอหนองแค อ าเภอเมืองสระบุรี 
        2) ถนนสายมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ระหว่างจังหวัดสระบุรี ถึงจังหวัดนครราชสีมา 

ระยะทาง 149 กิโลเมตร ผ่านอ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก 
 5.3 ทางน้ า เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส าคัญมากทางหนึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันได้ลดความส าคัญ

ลงเนื่องจากความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน     
มักจะใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 
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6. ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชำติ  (Natural Attraction) 

 ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้ำ อ าเภอแก่งคอย มีน้ าตก ที่เกิด
ท่ามกลางป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ของเทือกเขาใหญ่น้ าตกสูงสุดของจังหวัดสระบุรี มีเส้นทางเดินป่า มีน้ าตกที่มีความ
สวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ น้ าตกเจ็ดคดเหนือ น้ าตกเจ็ดคดกลางน้ าตกเจ็ดคดใต้ น้ าตกเจ็ดคดใหญ่ น้ าตกโกรกอีดก 

 เขำหินปูน พระพุทธบำทน้อย ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย มีพ้ืนที่ 3,200 ไร่ ขุนเขาแห่งนี้     
มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชันโดดเด่นสลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม ไม่น้อยกว่า 14 ยอด       
เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีระบบนิเวศน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง  

 ล ำธำรมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก ล าธารที่กั้นระหว่าง อ าเภอมวกเหล็ก  มีต้นน้ าในป่าอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นน้ าผุดจากใต้ดิน ท าให้มีน้ าไหลตลอดทั้งปี ไหลลงสู่  แม่น้ าป่าสัก ผ่านดินแดนป่าดิบ
ชื้นสลับป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง 

 น้ ำตกป่ำลำนหินดำด หมู่ 6 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง มีน้ าตกหลายชั้นสวยงาม สภาพ
ธรรมชาติสมบูรณ์ 

 น้ ำตกตะพำนหิน หมู่ 5 บ้านต าพานหิน ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง เป็นล าน้ าตกใสสะอาด 
ธรรมชาติร่มรื่น 

 แก่งคันนำ อยู่ที่ ต าบลแสลงพัน อ าเภอวังม่วง เป็นเกาะแก่งกลางล าน้ าป่าสัก เป็นโขดหินสลับ
กับน้ าใสไหลสวยงาม  

 น้ ำตกซับเหว หมู่ 6 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก เป็นน้ าตกแห่งใหม่ที่พบในอ าเภอมวกเหล็ก  
 ถ้ ำดำวเขำแก้ว ตั้งอยู่ที่ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก เป็นถ้ าที่มีจุดสีแดง สีด าและ          

สีน้ าตาลอยู่บนเพดานถ้ า เมื่อถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงามและมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก 

 ถ้ ำพระธำตุเจริญธรรม(ถ้ าบ่อปลา) อยู่ที่บ้านบ่อโศรก ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย เป็นถ้ า         
ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม 

 ถ้ ำผำเสด็จ อยู่ที่บ้านซับบอน ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย เป็นที่ที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถเคยเสด็จและทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้ 

 สวนนกไผ่ต่ ำ อยู่ที่ต าบลไผ่ต่ าอ าเภอหนองแค อยู่ในที่ดินของเอกชน เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนก
พันธุ์ต่างๆ มากมาย 

กำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์/โบรำณสถำน (Historical Attraction) 
 ถ้ ำผำเสด็จ อยู่ที่หมู่ 5 บ้านซับบอน ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย เป็นที่ที่รัชกาลที่ 5                

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้ 
 ถ้ ำพระโพธิ์สัตว์ และถ้ ำธรรมทัศน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย เป็นถ้ าที่มี

ภาพจ าหลัก และรูปพระโพธิสัตว์ศิลปสมัยทวาราวดี  และสถานที่บูชาจตุรพิมาน พระเจดีย์ทรงลังกาและยัง
มีหินงอกหินย้อย บริเวณถ้ ายังเป็นแหล่งธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ นานาชนิด มีความร่มรื่น สวยงามมาก 

 วัดป่ำสว่ำงบุญ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่มีพระมหาเจดีย์ 500 ยอด 
ตรงกลางเป็นองค์ประธาน (ได้ถอดแบบยอดเจดีย์พระพุทธคยา ประเทศอินเดีย) พร้อมมีบริวาร 500 องค์ 
ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรจากวัดเนปาล ประเทศเนปาล โดยพระซึ่งเป็นตระกูลศากยะ 
รุ่นสุดท้ายมอบให้มาบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ จากอินเดีย ศรีลังกา และสาธุชนได้น ามาร่วมบรรจุ ในพระ
มหาเจดีย์ 500 ยอดทุกองค์ ในจ านวนพระเจดีย์ 500 ยอด ล้วนแล้วได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์ 
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กำรท่องเที่ยวทำงเชิงเกษตร ไร่องุ่น ไร่ผักปลอดสารพิษ ส าหรับการท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตของ
เกษตรกร เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการซื้อของฝาก  

 เที่ยวฟำร์มโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค .) อ าเภอมวกเหล็ก               
ด้วยภูมิประเทศติดที่ราบสูงขนาบเป็นแนวขนานด้วยเทือกเขาใหญ่ ท าให้อากาศรายรอบบริเวณร่องเขาแห่งนี้      
เย็นสบาย เหมาะแก่การท าฟาร์มโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานส าหรับชาวมวกเหล็กมายาวนาน ที่มา           
แห่งการแต่งกายเลียนแบบชาวคาวบอยตะวันตก หรือดินแดนแห่ง “คาวบอยเมืองไทย” 

 ฟำร์มม้ำปภัสรำ อ าเภอวังม่วง โดยเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ม้า แม่พันธุ์จะน าเข้ามาจากประเทศ
ออสเตรเลีย 

 ฟำร์มเลี้ยงผึ้ง ฮันนี่ ฮัท อ าเภอวังม่วง เที่ยวชมฟาร์มผึ้ง ที่เลี้ยงด้วยเกสรดอกทานตะวัน  
 ไร่องุ่น เป็นทิวแถวเรียงรายตลอดอ าเภอมวกเหล็ก อาทิ สวนองุ่นแวงเดอเรย์ ไร่องุ่นภูอมร  

ไร่องุ่นเปรมสารินทร์ ไร่องุ่นคุณมาลี อ าเภอมวกเหล็ก และไร่องุ่นปภัสรา อ าเภอวังม่วง 
 ไร่ยำนำ อ าเภอวังม่วง ชมสวนและเลือกซ้ือ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ และฟาร์มเลี้ยงแพะ 
 ศูนย์เกษตรธรรมชำติคิวเซ ศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี EM เพ่ือการปรับปรุงดิน และปลูกผัก

ปลอดสารพิษ  
 พักฟำร์มสเตย์ เยี่ยมชมและพักกับเกษตรกรรุ่นบุกเบิก ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจ

ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า (ฟาร์มโคนม) ต าบลซับสนุ่น 
อ าเภอมวกเหล็ก 
 

กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health Tourism) 
 สปำในสถำนประกอบกำรโรงพยำบำล เช่น โรงพยาบาลมิชชั่น อ าเภอมวกเหล็ก 
 สปำในสถำนประกอบกำรภำคเอกชน อาทิ โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง โรงแรมมวกเหล็ก

พาราไดซ์  อ.มวกเหล็ก สวนสายป่านรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก และอนามายา สปา อ.มวกเหล็ก 
 

          แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร (Recreational Attraction) 
 พำยเรือคยัค/ล่องแก่ง โดยน้ าตกไร่กุสุมารีสอร์ท อ าเภอมวกเหล็ก เป็นสุดยอดแห่งความท้า

ทาย ด้วยกิจกรรมการโรยตัวในสายน้ าตกแห่งใหม่ของผืนป่าดงพญาเย็นที่มีความสูงกว่า 25 เมตร 
 ปีนหน้ำผำ/โรยตัว จัดให้มีกิจกรรมปีนหน้าผา โรยตัว ในระดับความยาก 5-6 A ซึ่งมี

หลากหลายพ้ืนที่ อาทิ ปีนหน้าผา (Bouldering) เขาพระพุทธฉาย อ าเภอเมือง และหน้าผาในเขตน้ าตกเหวน้อย 
อ าเภอมวกเหล็ก ปีนหน้าผา/โรยตัว  

 ส ำรวจถ้ ำ โดยผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 
และการส ารวจถ้ า เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับถ้ าในเชิงนิเวศวิทยา อาทิ 
ส ารวจถ้ าลุมพินีสวนหิน อ าเภอมวกเหล็ก และถ้ าพระโพธิสัตว์ อ าเภอแก่งคอย 

 สนำมกอล์ฟ มีสนามกอล์ฟมาตรฐาน เปิดให้บริการใน 3 ราย คือ สนามกอล์ฟ โรงแรมเซอร์เจมส์  
อ าเภอมวกเหล็ก  

 มวกเหล็กATVs อ าเภอมวกเหล็ก ผู้ประกอบการที่ริเริ่มบุกเบิก การท่องเที่ยวแบบผจญภัย  
มีบริการหลากหลาย อาทิ ขับรถ ATVs Paint Ball และยิงธนู 
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ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

 
  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. 2553 ข้อ 3 มาตรา 37 ในแต่ละเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง
ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่      
ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 
 3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2553 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาดังนี ้
     1. จัดท านโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
     3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลและองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/N52/m33-39.html#36
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           9. ด าเนินงานและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 3 และข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับการปรับเปลี่ยน มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบ่ง
ส่วนราชการตามการโครงสร้างบริหารงาน โดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วย คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไว้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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1. โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สถานศึกษาในสังกัด  
เครือข่ายสหวิทยศึกษา  

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
สพป.สระบุรี เขต 2 

รองผู้อ ำนวยกำร 
สพป.สระบุรี เขต 2 

กลุ่มอ านวยการ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
และประเมินผล 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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   2. เขตพื้นที่บริกำร 
 

 
 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ใน 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอ       
วังม่วง มีโรงเรียน ในความรับผิดชอบจ านวน 139 โรงเรียน ได้บริหารจัดการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
เพ่ือบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2553 (ฉบับที่3) และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
ข้อ 3 และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ทั้งนี้ ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารการจัด
การศึกษารูปแบบของเครือข่ายสหวิทยศึกษา เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา จ านวน 15 สหวิทยศึกษา ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.สระบุรี เขต 2 มี 139 โรงเรียน

เมืองใหม่ (12 โรงเรียน) วังสีทำ (11 โรงเรียน)

แก่งคอยร่วมใจ(8โรงเรียน) ผำเสด็จ (8 โรงเรียน)

สุวรรณโยธิน (7 โรงเรียน) พหลโยธิน (9 โรงเรียน)

ระพีพัฒน์ (12 โรงเรียน) ศรีเสำวภำค (9 โรงเรียน)

วิหำรแดง (12 โรงเรียน) สุวรรณศร (11 โรงเรียน)

มิตรภำพมวกเหล็ก
(8โรงเรียน)

ซับสนุ่นหนองย่ำงเสือ
(9 โรงเรียน)

ล ำพญำ (11 โรงเรียน) วังม่วง (7 โรงเรียน)

สัมพันธ์วังม่วง(5 โรงเรียน)
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       ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

ตำรำงท่ี 1   แสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด 

อ ำเภอ 

สถำนศึก
ษำใน
สังกัด 
สพป. 

สถำนศึกษำสังกัดอ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
สช. สอศ. อปท. รวม 

แก่งคอย 39 5 2 4 11 50 

หนองแค 37 2 1 7 10 47 

วิหารแดง 23 1 - - 1 24 

มวกเหล็ก 28 3 1 - 4 32 

วังม่วง 12 1 - - 1 13 

รวมทั้งสิ้น 139 12 4 11 27 166 

 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดมากท่ีสุด  คือ อ าเภอแก่งคอย        
 จ านวนสถานศึกษาสังกัดอ่ืนมากท่ีสุด คือ อ าเภอแก่งคอย 

 

ตำรำงท่ี 2  แสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2  
               จ าแนกตามระดับชั้นในการจัดการเรียนการสอน 

อ ำเภอ 

สถำนศึกษำสังกัด สพป. 

อ.
1 

-ป
.6

 

อ.
1 

-ม
.3

 

รว
ม 

แก่งคอย 27 12 39 

หนองแค 31 6 37 

วิหารแดง 19 4 23 

มวกเหล็ก 17 11 28 

วังม่วง 10 2 12 

รวม 104 35 139 

              สถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จัดการเรียนการสอนระดับ อ.1-ป.6 มากที่สุด   

 



 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 - 2565                  หน้าที่ 11  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

         ตำรำงท่ี 3  แสดงข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด 

ขนำด 
จ ำนวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

แก
่งค

อย
 

หน
อง

แค
 

วิห
ำร

แด
ง 

มว
กเ

หล
็ก 

วัง
ม่ว

ง 

ขนาดที่ 1 (นร.1-120 คน) 65 46.76 16 18 13 9 9 

ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 41 29.50 9 14 6 11 1 

ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 12 8.63 6 1 1 4 - 

ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 12 8.63 5 4 1 1 1 

ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน)  9 6.48 3 1 2 2 1 

ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) - - - - - - - 

ขนาดที่ 7 (นร.2500 คนข้ึนไป) - - - -  - - - 

รวม 139 100 39 37 23 28 12 

 จ านวนสถานศึกษาในสังกดั จ าแนกตามขนาดโรงเรียนมากที่สุด คือ ขนาดที่ 1 (นักเรียน1 - 120 คน)    
              จ านวน 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.76 

 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดจ าแนกตามขนาดโรงเรียนน้อยที่สุดคือขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 -
1499 คน) จ านวน 9 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 6.48 

 
      ตำรำงท่ี 4 แสดงข้อมูลจ านวนห้องเรียนและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 แห่ง 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ระดับก่อนประถมศึกษา 367 2,973 2,852 5,825 
ระดับประถมศึกษา 946 8,437 7,810 16,247 
ระดับมัธยมศึกษา 138 1,901 1,498 3,399 

รวมทุกระดับ 1,451 13,311 12,160  25,471 

                 ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

            จ านวนห้องเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 มากท่ีสุด คือ ระดับประถมศึกษา   
            จ านวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา   
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           ตำรำงท่ี 5  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต ำแหน่ง ผอ.สพป. 
รอง ผอ.
สพป. 

ศึกษำนิเทศก์ ผอ.รร. 
รอง 

ผอ.รร. 
ครู รวม 

ครูผู้ช่วย      204 204 
คศ.1      434 434 
คศ.2   2 14    229 245 
คศ.3  3 6 81 1 350 441 
คศ.4 1  1 1  1 4 

รวม 1 3 9 96 1 1,218 1,328 

               ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

          ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด คือ ต าแหน่ง คศ.3    
         ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา น้อยที่สุด คือ ต าแหน่ง คศ.4    

 

        ตำรำงท่ี 6   บุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ สพป.สระบุรี เขต 2 

รำยกำร 

บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำอื่น 

ตำม ม.38 ค (1) 
ม.38 ข (3,4) 

บุคลำกรทำง 
กำรศึกษำอื่น
ตำม  ม.38 ค 

(2) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ
และ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม 
ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 
รวม 

ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. 1   1    1 1 
รอง ผอ.สพป. 3      3  3 
กลุ่มอ านวยการ  6 9 15 7 7 1  15 
กลุ่มนโยบายและแผน  3 1 4  3 1  4 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 1  1   1  1 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล  6 2 8 1 3 4  8 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 3  3  1 2  3 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

 6  6  3 3  6 

กลุ่มบรหิารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

 4 3 7 2 3 2  7 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ 9 2  11  1 10  11 
หน่วยตรวจสอบภายใน  2  2  1 1  2 

รวมทั้งสิ้น 13 33 15 61 10 22 28 1 61 

 ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
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   สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 ด าเนินการตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแนวทางเน้นการบริหารงานแบบองค์รวมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการและพัฒนาการจัดการศึกษา สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 

 
1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 

ตำรำงท่ี 7 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับเขต สพป.สระบุรี 2 ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

mean1%   mean1% mean2% 

ภำษำไทย 45.50 45.29 46.58 
ภำษำอังกฤษ 31.42 32.73 36.34 
คณิตศำสตร ์ 34.14 35.55 37.12 
วิทยำศำสตร์ 37.79 38.13 39.12 

คะแนนเฉลี่ยรวมปี กศ. 2560 37.21 37.93 39.79 
คะแนนเฉลี่ยรวมปี กศ. 2559 41.04 41.42 43.19 

ผลพัฒนำ  (+ / -) -3.83 -3.49 -3.40 
 
จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6           
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า                
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
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ตำรำงท่ี 8   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
                         ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2559 และ ปีกำรศึกษำ 2560 

จากตาราง 8 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 พบว่า  
           ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -3.83 
 

 
ตำรำงท่ี 9 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับเขต สพป.สระบุรี2 ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

mean1% mean1% mean2% 

ภำษำไทย 45.07 48.77 48.29 
ภำษำอังกฤษ 26.72 30.14 30.45 
คณิตศำสตร ์ 21.31 26.55 26.30 
วิทยำศำสตร์ 30.42 32.47 32.28 

ค่ำเฉลี่ยรวมปี กศ. 2560 30.88 34.48 34.33 
ค่ำเฉลี่ยรวมปี กศ. 2559 34.90 38.44 38.29 

ผลพัฒนำ  (+ / -) -4.02 -3.96 -3.96 
 

จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่าในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ  
 

 
 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ผลต่ำง 

mean2%-mean1% Mean2% Mean1% 
ภำษำไทย 52.25 45.50 -6.75 
ภำษำอังกฤษ 29.71 31.42 1.71 
คณิตศำสตร ์ 38.31 34.14 -4.17 
วิทยำศำสตร์ 40.20 37.79 -2.41 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระฯ 41.04 37.21 -3.83 
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ตำรำงท่ี 10 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
               ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 
 

จากตารางที่ 10   พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนผลการทดสอบ O-NET                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559  
ปรากฏว่าปีการศึกษา 2560  ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -4.02 

 
 
2.  กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2560 

ตำรำงท่ี 11 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  
     (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560  
     ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

 

ทักษะที่ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 
ในการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

(National Test : NT) 
ระดับเขต สพป.

สระบุรี2 
ระดับสังกัด  

สพฐ. 
ระดับประเทศ 

ด้านภาษา (Literacy) 53.43 51.94 52.67 
ด้านค านวณ (Numeracy) 36.06 38.38 37.75 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 45.76 44.98 45.31 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 45.08 45.10 45.25 

จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ จ าแนกตามทักษะที่ประเมิน พบว่าในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่ ต่ ากว่าระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศ 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ผลต่ำง 

mean2%-mean1% Mean1% Mean2% 
ภำษำไทย 43.72 45.07 1.35 
ภำษำอังกฤษ 27.95 26.72 -1.23 
คณิตศำสตร ์ 23.85 21.31 -2.54 
วิทยำศำสตร์ 32.50 30.42 -2.08 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระฯ 34.90 30.88 -4.02 
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ตำรำงท่ี 12 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถ 
       พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
       ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

 

ทักษะที่ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 
ในการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

(National Test : NT) 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ด้านภาษา (Literacy) 50.89 53.43 2.54 
ด้านค านวณ (Numeracy) 34.96 36.06 1.10 
ด้านเหตุผล (Reasoning 
Abilities) 

53.72 45.76 -7.96 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 46.53 45.08 -1.45 
 

จากตารางที่ 12   พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนผลการทดสอบ NT                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559  

 ปรากฏว่าปีการศึกษา 2560  ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -1.45 
 
 ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 
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3. กำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2561 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

งบบุคลำกร, 
10,988,912.90,     

4.30 % งบลงทุน, 
47,519,857.48,    

18.60 %

งบด ำเนินงำน, 
65,162,652.14,  

25.50 %

งบเงินอุดหนุน, 
107,935,752.00, 

42.24 %

งบกลำง,      
23,928,115.82,            

9.36 %

งบบุคลำกร งบลงทุน งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบกลำง

แผนงำน/งบประมำณ งบประมำณ/บำท คิดเป็นร้อยละ   

งบบุคลากร 10,988,912.90 4.30 

งบลงทุน 47,519,857.48 18.60 

งบด าเนินงาน 65,162,652.14 25.50 

งบเงินอุดหนุน 107,935,752.00 42.24 

งบกลาง 23,928,115.82 9.36 

รวมทั้งสิ้น 255,535,290.34 100 

รวมท้ังสิ้น  255,535,290.34   บำท 
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4. งบพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 4,700,000 บำท 
 

 
 

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  สพป.สระบรุี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ท่ี 6

Series2 184,900 401,000 1,167,160 313,600 10,000 2,623,340

3.93 %
8.53 % 

24.83 % 

6.67 %

0.21 % 

55.82 % 
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5.  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     (ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร สพฐ.) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
      ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัด 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 4.75  ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5  

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินการตามแนวทางนโยบาย 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

4  

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรม ตามค่านยิมหลักของคนไทย  
12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย 

5  

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 

5  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 4.00 ดีมำก 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ท่ีไดร้ับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 4  
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาด้วยระบบ  
TEPE Online 

4  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

3.00 ดี 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มรีะบบการประกันคณุภาพภายใน 
ที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก 

5  

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สามารถอ่านออกเขียนได ้ 2  
ตัวช้ีวัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ในการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3 ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2  

ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50  
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1  

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้รับการประเมินการอ่านและการ
เขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4 

5  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำ 2.50 ปำนกลำง 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.1 ร้อยละของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

3  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.2 ร้อยละของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

2  

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.56 ดีมำก 
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6.  รำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
     (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
 

รายการตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้  

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพ้ืนฐานฯ (Functional base)  
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/ 6-11 ปี/ 12-14 ปี/  

15-17 ปี) 
4.56405 ไม่ผ่าน 

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ            
จากรายงาน (IMD2017) 

4.14729 ไม่ผ่าน 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
     (O-NET) 

4.73628 ไม่ผ่าน 

1.4 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 5.00000 ผ่าน 
1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครู 5.00000 ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ฯ (Agenda base) 
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 5.00000 ผ่าน 
2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ของสถานศึกษา 

5.00000 ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ 
ท้องถิ่นฯ (Area base) 

ไม่ประเมิน  

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base) 
 4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  5.00000 ผ่าน 
 4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00000 ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ฯ (Potential base) 

ไม่ประเมนิ  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93823  

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1  ผลการประเมิน ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 องค์ประกอบที่ 2  ผลการประเมิน สูงว่าเป้าหมาย 
 องค์ประกอบที่ 3  ผลการประเมิน สูงกว่าเป้าหมาย 
 สรุปภาพรวม  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
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7.  รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA) 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของตน รวมทั้งสามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการประเมิน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1.  ดัชนีความโปร่งใส 
2.  ดัชนีความพร้อมรับผิด 
3.  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5.  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  มีผลการประเมินในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
88.27 อยู่ในระดับความโปร่งใส “สูงมำก” โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ความปลอดจาก 
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 
(Corruption 

Free) 

วัฒนธรรม
คุณธรรม 
ในองค์กร 
(Integrity 
Culture) 

คุณธรรมการ
ท างานใน
หน่วยงาน 

(Work Integrity) 

ระดับควำม
โปร่งใสฯ 
(ITA) 

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
79.84 20.76 73.83 13.29 98.99 21.78 99.30 15.89 91.99 16.56 88.27 สูงมำก 
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  

  
 

ในส่วนนี้เป็นการประเมินศักยภาพการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์บริบทการการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น     
การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสภาวะ
แวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไปฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 โดยสามารถสรุปจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค
เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาได้ดังนี้ คือ 

 สร ุปผลกำรว ิเครำะห ์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

ผลกระทบต่อองค ์กร 1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior : C) 

โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

1.1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจ      
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว          
ด้านการศึกษาของสถานศึกษาและ              
ส านักงานเขตฯ เผยแพร่หลายช่องทางรวมถึง
สถานศึกษาจัดการศึกษาดีมีคุณภาพส่งผลให้
ประชาชน/ผู้ปกครองให้การยอมรับมั่นใจ    
จึงส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด 
1.2. สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกต าบล
ส่งผลให้สามารถให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้ประชากรวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
1.3.ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่รับรองมาตรฐานโรงเรียน 
ส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

1.1. ชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่ง มีสภาพเสื่อม
โทรมเป็นแหล่งอบายมุขส่งผลให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ 
1.2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด          
ให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา      
การคมนาคม ที่สะดวก แนวโน้มประชากรลดลง
ส่งผลมีโรงเรียน ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
1.3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษา           
มีคุณภาพและมีชื่อเสียงส่งผลให้ผู้ปกครอง               
ส่วนหนึ่งที่มีฐานะดีนิยมส่งบุตรหลานไปเรียน       
ที่โรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมา
เรียนโรงเรียนในสังกัดลดลง 
1.4 ผู้ปกครองและชุมชนขาดความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียน 
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ผลกระทบต่อองค ์กร 2. ด้ำนกำรเม ืองและกฎหมำย P : Political & Legal 

โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

2.1. นโยบายการศึกษาของรัฐบาลเกี่ยวกับ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล
ส่งผลให้  ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

2.2. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง           
ด้านเพิ่มโอกาสได้ก าหนดเป้าหมายรวมให้คนไทย   
ทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึง การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า15 ปี            
อย่างเท่าเทียมกันส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประสาน ส่งเสริม สนับสนุน                
การจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง          

2.3. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความส าคัญ
ในด้านการศึกษา “การพัฒนาคน”ท าให้สถานศึกษา  
มีความพร้อมและคล่องตัวในบริหารจัดการ 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2.4. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษากฎกระทรวง 
ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ความก้าวหน้าของครูและ
บุคลากรทางการศึกษากระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ตนเอง 

2.5. การกระจายอ านาจให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค
และสถานศึกษาด้านวิชาการการบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป ท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 

2.6. ระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
องค์คณะบุคคลทางการศึกษาทุกระดับล้วน
สนับสนุนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

2.1. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร
การศึกษาและศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ โดยไม่
ครอบคลุม กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มาตรา          
38 ค (2) ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน  
ขาดขวัญก าลังใจท าให้มีผลกระทบต่อการพัฒนา
งานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

2.2. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดการเลื่อนให้มีวิทยฐานะไม่สอดคล้อง
กับสภาพจริง ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาบางส่วนขาดขวัญ ก าลังใจ ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 

2.3. การก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานจาก
นโยบายส่วนกลางมากเกินไปส่งผลให้เขตพื้นท่ี
การศึกษา ไม่สามารถด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

2.4. ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน            
ท าให้รัฐบาลขาดความม่ันคงและเสถียรภาพ             
ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายซึ่งปรับเปลี่ยนนโยบายตามความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

2.5 การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน         
ของสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา               
ขาดความต่อเนื่องไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม 

2.6 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ          
ด้านกฎหมายและระเบียบวินัย เสี่ยงต่อการ            
ปฏิบัติหน้าที่ 
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ผลกระทบต่อองค ์กร 3. ด้ำนเศรษฐก ิจ E : Economic 

โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

3.1. สภาวะทางเศรษฐกิจ 5 อ าเภอในเขตบริการ  
ของ สพป.สระบุรี เขต 2 ส่วนมากเป็นเขต
อุตสาหกรรม/ และเกษตรกรรม สภาวะทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างดี ท าให้ประชากรในพ้ืนที่มีการ
ประกอบอาชีพ   
3.2. ภาคเอกชน ภาคสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรต่อการ
จัดการศึกษา 

 
 

3.1. อ าเภอในเขตบริการของ สพป.สระบุรี เขต 2 
ส่วนมากเป็นเขตอุตสาหกรรม /การเกษตร พืชสวน 
แนวโน้มเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น มีประชากร
พลัดถิ่น มาหางานท าและพาบุตรหลานมาด้วย
บางครั้งมีอัตราการว่างงานส่งผลให้ผู้ปกครอง
นักเรียนบางส่วน ไม่มีงานท า ไม่สามารถสนับสนุน
การเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี 
ผู้ปกครองประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ/ ประสบภัย
ธรรมชาติ   

3.2 ด้านแรงงานผู้อพยพย้ายถิ่น ท าให้มีผลกระทบ    
ต่อนักเรียน ต้องย้ายตาม 
 

ผลกระทบต่อองค ์กร 4. ด้ำนสังคมและว ัฒนธรรมS : Social & Culture 

โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

4.1 บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอกให้การ
สนับสนุน ระดมทรัพยากรส่งผลให้สถานศึกษาจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้ /เป็นแบบอย่างการเรียนรู้
การด ารงชีวิตทีส่อดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็น
ชาติไทย 

4.3 สังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมเกษตรกรรม
สอดคล้องกับการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน 
 
 
 
 

4.1 ประชากรกล ุ่มอายุการศ ึกษาขัน้พื้นฐานลด
จ านวนลงอย่างต่อเนื่องท าให้มีสถานศึกษาขนาด
เล็กเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพความคุ้มค่าใน
การจัดการศึกษา 

4.2 ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่ท าให้เกิดสังคม      
ไร้พรมแดนการถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นไปอย่าง
รวดเร็วก่อให้เกิดค่านิยมใหม่ไม่เคารพกฎระเบียบ
ส่งผลต่อการพัฒนาค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียนและการปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลให้สังคมมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้านและใกล้ตัว   
เช่นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ กลุ่มเสียง ยาเสพติด
พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อทางเว็บไซด์ 

4.3 สถาบันครอบครัวอ่อนแอ การหย่าร้างมีสถิติ
สูงขึ้นท าให้เด็กขาดความอบอุ่นไม่มีผู้ปกครองดูแล  
ถูกทอดทิ้งเป็นภาระให้ผู้สูงอายุส่งผลต่อการมา
เรียน และการออกกลางคัน การเรียนไม่ต่อเนื่อง          
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
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ผลกระทบต่อองค ์กร 5. ด้ำนเทคโนโลยี T : Technology 

โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคไทย
แลนด์ 4.0 และยุคดิจิทัล 

5.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
ส านักงานเขตฯ และสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการได้สะดวกและรวดเร็ว          
ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.3 สพป.สระบุรี เขต 2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
เนื่องจากมีความเพียงพอด้าน Hardware  และ 
Software 
 

5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสาร   
ได้อย่างรวดเร็วไม่สมดุลกับการพัฒนาการศึกษา 
ส่งผลให้นักเรียนส่วนหนึ่งเลียนแบบพฤติกรรม      
ที่ไม่พึงประสงค์ได้ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนา    
นักเรียนและท าให้นักเรียนก้าวสู่ความทันสมัย 
อย่างขาดความยั้งคิด ไตร่ตรอง ก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี 

5.2 สื่อและวัตถุโฆษณามีแนวโน้มยั่วยุพฤติกรรม  
ทางสังคมในด้านลบมากข้ึนเช่นก่ออาชญากรรม      
มีสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควรจับกลุ่มเป็นแก๊ง     
มีพฤติกรรมก้าวร้าวตบตีโดยเฉพาะเพศหญิง           
มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากข้ึน 
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 สร ุปผลกำรว ิเครำะห ์สภำพแวดล้อมภำยใน 

ผลกระทบต่อองค์กร  1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย S1 : Structure & Policy 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1.1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตฯ   
เป็นระบบสามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน
เนื่องจากด าเนินงานตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 

1.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหารจัดการ 
ตามภารกิจอย่างชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 

1.3. สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกพ้ืนที่
สามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึงมีการบริหารจัดการ
ในรูปแบบเครือข่ายการศึกษาสามารถบริหาร
จัดการได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความ      
เสมอภาค 

1.4. ส านักงานเขตฯ และสถานศึกษามีโครงสร้าง
งานการบริหารจัดการและคู่มือปฏิบัติงานตาม
ขอบข่ายภารกิจที่ชัดเจน 

1.1 โครงสร้างของบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง  
ไม่เพียงพอต่อภารกิจงานที่รับผิดชอบ 

ผลกระทบต่อองค์กร  2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

2.1. ส านักงานเขตฯก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ    
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยงานเนื่องจากใช้กระบวนการ          
มีส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในด้วยเทคนิค SWOT            
ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของหน่วยงาน 

2.2. ส านักงานเขตฯมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์และบริบท
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมี
กระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3. ส านักงานเขตฯด าเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และระดับบุคคลได้   
อย่างทั่วถึงเนื่องจากใช้กระบวนการ วิธีการและ
ช่องทางที่หลากหลาย 

2.1. ส านักงานเขตฯ ด าเนินการน ากลยุทธ์ไปสู่          
การปฏิบัติในระดับกลุ่ม และระดับบุคคล                
ยังไม่สัมฤทธิ์ผล 100% เนื่องจากบางครั้งการ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
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ผลกระทบต่อองค์กร 3. ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (System : S3) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

3.1 มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบ           
มีประสิทธิภาพเนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้อง          
กับระเบียบกฎหมาย มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหลักการกระจายอ านาจรวมถึงคู่มือ   
การปฏิบัติงาน 

3.2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับ
โรงเรียนและหน่วยงานอื่น เนื่องจากมีความ
เพียงพอด้าน Hardware และด้าน Software 

3.3 มีระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการบริหารและมีข้อมูลส าหรับการวางแผน
เนื่องด้วยมีการก าหนดรูปแบบการก ากับติดตาม
และประเมินผลเป็นระบบสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
วัตถุประสงค์ 

3.1. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนในสาขาวิชาหลักน้อยกว่า ร้อยละ 50 
3.2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
บางครั้งมีปัญหาอุปสรรคด้านการขาดแคลนบุคลากร            
ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะได้ ICT และ       
การบริการด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาล่าช้า       
ส่งผลให้การปฏิบัติงานติดขัด 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อองค์กร 4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ(Style : S4) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

4.1. การบริหารจัดการส านักงานเขตฯมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากผู้บริหาร
หน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า 
ความสามารถในการบริหาร จัดการศึกษาเชิง          
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานได้กระจายอ านาจ 
ตัดสินใจ ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะที่ก าหนด 

4.3 การน าระบบเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการเป็นแกนหลักในการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป ลดค่าใช้จ่ายเวลาและ
ขั้นตอนส่งผลให้สถานศึกษามีความพึงพอใจ 

4.1. การบริหารจัดการส านักงานเขตฯ ยังคงต้อง                 
มีการก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด              
ในบางจุดเนื่องจากบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงาน            
ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายและไม่เป็นไป          
ตามก าหนด  
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จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

4.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ 
องค์คณะบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจนิเทศและประเมินผล           
ทางการศึกษา ประธานสหวิทยศึกษา เป็นต้น 
 

 

ผลกระทบต่อองค์กร 5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff: S5) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

5.1. บุคลากรทุกระดับ ส านักงานเขตฯ จัดการ
ภารกิจ   ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน          
ตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด          
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากร          
ทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถ เหมาะสม มีสมรรถนะสอดคล้อง 
กับภาระงาน/มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบ      
รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

5.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
โดยเฉพาะครูผู้สอนมีความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

5.1. บุคลากรบางส่วนในโรงเรียน ไม่สามารถ              
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
สูงกว่าร้อยละ 50 ในสาขาวิชาหลักได้เนื่องจาก  
โรงเรียนขาดแคลนครูวิชาเอกในสาขาวิชาหลัก 

5.2. สถานศึกษาส่วนหนึ่งมีจ านวนครูไม่ครบ      
ตามเกณฑ์และมีความขาดแคลนครูในสาขา         
วิชาหลัก 

5.3. ครูบางส่วนยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน    
และในขณะเดียวกันครูบางส่วนสอนไม่เต็มเวลา 

5.4. ครูมีหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงาน
เพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบต่อองค์กร 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills : S6) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

6.1. บุคลากรส่วนใหญ่ใน ส านักงานเขตฯ  
จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
ตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด           
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากร            
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

6.2. บุคลากรส่วนใหญ่ใน ส านักงานเขตฯ  
จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
ตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด          
มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากร
จัดท าแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ผลส าเร็จสอดคล้องกับสมรรถนะ/มาตรฐาน
วิชาชีพ 

6.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดแคลน
บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ICT 
เนื่องจากไม่มีกรอบอัตราก าลังเฉพาะ 

6.2  ผลกระทบจากจากการปรับโครงสร้าง           
ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดแคลน
บุคลากร ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นจ านวนมาก             
และภาระงานเพ่ิมขึ้น บางประเด็นซ้ าซ้อน  
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สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

ผลกระทบต่อองค์กร 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values :S7) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

7.1. บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงานเขตฯ           
มีค่านิยม   ในการท างาน “มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้” เนื่องจากมีกระบวนการจัดท า
ค่านิยมแบบมีส่วนร่วม 
 

7.1. บุคลากรมีจ านวนน้อย ภารกิจยังคงเดิม        
ท าให้การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพไม่เต็มที่
เท่าท่ีควร 

7.2. บุคลากรบางส่วนในส านักงานเขตฯ                
มีวัฒนธรรมการท างาน ยังไม่เป็นทีม ยังยึดถือ           
งานเฉพาะบุคคลและประกอบกับไม่มีกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาทีมงาน 
 

 
 

 
 
 
 จากการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในทั้งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางพบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม   
มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส ได้รับการสนับสนุน และมีปัจจัยภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพมีการร่วมมือ   
ร่วมใจ ในการท างานส่งผลให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงสรุปได้ว่า                
มีสถานการณ์แบบผู้แสวงหา (Prospector) หรือแบบดาวรุ่ง (Star) นั่นคือเป็นสถานการณ์ที่เหมาะส าหรับ
การพัฒนาเชิงรุก โดยใช้กลยุทธ์สร้างความเจริญเติบโต รักษาสถานการณ์ไว้อย่าให้ตกต่ า พลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาสและก าจัด/ลดจุดอ่อนที่มีอยู่ให้หมดไป เพ่ือจะได้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศได้มาตรฐานและ             
มีสมรรถนะสูง 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

  
   

 

 
   การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ด าเนินการโดยการน านโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและสอดคล้องที่เกี่ยวข้องใน 4 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12  แผนการศึกษาแห่งชาติ  และนโยบายของรัฐบาล (Agenda Based) 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก (Function Based) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด(Cluster Based) และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Area Based) ดังนี้ 

 
ระดับความเชื่อมโยง นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ /  
นโยบายรัฐบาล  
(Agenda Based) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
4. นโยบายของรัฐบาล  (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

2. ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานหลัก 
(Function Based)  

5. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
8. นโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด(Cluster Based) 

9. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสระบุรี (Area Based) 

10. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสระบุรี 
 

 

 

 
 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
    

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”  และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 

1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคง ในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์             
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง  เป็นกลไก         
ที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน              
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
2. ความม่ังคั่ง 

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก   
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ        
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรม 
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริการจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุน การเจริญ เติบโตของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน   
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อย่างสมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืน
และเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
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2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย    
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า   
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”     

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี         
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อน การเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์               
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ 
ของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดบัฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย มีบทบาทน าและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวอย่างได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
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รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก               
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค
เพ่ือลดความเหลี่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจ
ที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโดอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
คนไทย ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน 
และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

2. เป้าหมายและตัวชีวัด 
2.1 เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
2.2 ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชาการอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
         ตัวชีว้ัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
             ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
             ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
             ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่

พึงประสงค ์
3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเยนการสอนทั้งในแนะนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิด 

สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
1) ปรับประบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนจากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง

กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี                   
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม  การดูแล 
สุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้แนะน า 

และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

3.3.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้า
ร่วมระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วม
วางแผน การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
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3.3.3 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
จูงใจให้ภาคเอกชนชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.4 ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
3.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ

เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้ง การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความ
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และ
ผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง
ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

1. วัตถุประสงค์ 
1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ            
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
และระหว่างพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะกนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง  

 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับการขยายการคุ้มครอง
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ
พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  

3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส          
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุน           
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ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาระดับสูงบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็ก
นักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน  
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพ ที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  2) สร้างระบบความรับผิดชอบ 
(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินครูและ
โรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

3.2.2 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นท้าทาย       
ที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งในเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง
มากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟู
คุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย

และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
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3.3.1  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการยัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิด  การ
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 

จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน การรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายรวม คือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

เป้าหมาย 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย์คุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มข้ึน 
เป้าหมาย 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมาย 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลุกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกัน
การกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
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3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึง
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง   
อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อม
ทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ 
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน 
ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ          
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

 1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค            
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์

สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม
ในสังคมผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่
กับการปลูกฝังจิตส านึกความชื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการ
ทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเผ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษ ผู้ไม่
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในกลุ่มประชาชน 

3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต        
ให้สามารถ เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความส าคัญ          
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิยาสาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า 

ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก             
การด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน หรือชุมชน 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์  Science : S) เทคโนโลยี  (Technology : T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E)  และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  
 

3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560  - 2579            

เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ได้น าไปใช้            
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต         
โดยจุดมิ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก              
ที่ขับเคลื่อนด้วยจนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 
ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)            
ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  :  คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต            

อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21   

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี  และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ ในแผนการศึกษา

แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้  ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม            
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษามีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ            
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษา โดยรัฐมาเป็นจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงกรและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้            
ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังความต้องการ
ของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพโดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง                    
สู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละ
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการบริการ
การศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน
ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
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4. นโยบายรัฐบาล 
ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ทั้งนี้  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่                     
ข้อ1 ข้อ3 (3.5 ,3.6) ข้อ4 (4.1-4.10) ข้อ5(5.5) ข้อ 6(6.1 ,6.2) และข้อ 10 (10.1 ,10.3,10.4,10.5) 
สาระส าคัญ ดังนี้ 

ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              

ตามประเพณีการปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้                 
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทาง
สังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก  
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดี
ของคนอีกเป็นจ านวนมากตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรง
งาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                 

โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงิน เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
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อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน  การมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็น พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสัมมาใช้ในการเรียน      
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น  การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา            
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน ให้มีน้ าใจ

นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น

ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  รวมทั้ง         
จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
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6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2558 ที่ให้
ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืน          มา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส  เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว  ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลัง
และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและ
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  ลดต้นทุนด าเนินการ
ของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพ ในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมาย
เอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่
ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคล
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สมบูรณ์
แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกัน การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก            
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
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5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน์ 
    “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคน
ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
 

พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล  

2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม  
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต      
4. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และ

ประเทศ  
5. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม             
    เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการ

กระจายอ านาจสู่ภูมิภาค  

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ 
                    ต้องการของการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 
กลยุทธ์  
1. จัดการศึกษาที่แสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าสร้างความเสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ / 
ชายแดน  

3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคลชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์  
1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผู้มีความสามารถพิเศษความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ

ด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
3. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม

รูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

2. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษา  
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  

3. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม  

4. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

กลยุทธ์  
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่

ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาการเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่อย่างมี

คุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่าง
ทั่วถึง  

3. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
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5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย  และไม่ซ้ าซ้อน ให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

6. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ  และระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่เป็นเอกภาพ  เป็น
ปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน  

7. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดหา
อุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ  ทั่วถึง และเหมาะสมกับ       
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

8. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ  ทั่วถึง           
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในการ           

ด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ       

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับขอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ความ

เป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
2. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่

ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
4. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง     

ลดความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  การธ ารงรักษาสถาบัน    
หลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  

2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน ที่มีคะแนนเฉลี่ย    
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์            
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

  หมายเหตุ: จังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน รวม 27 จังหวัด 107 อ าเภอ 
3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและ

ชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
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4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง    

เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
6. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น 
7. จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 (ความสามารถด้านอ่ืนๆ ด้วย) 
8. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ   

วิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตได้ 
9. จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน  
10. สัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work      

Integrated Learning: WIL) เพ่ิมข้ึน* 
 - ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 
 - ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในโครงการการบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work      

Integrated Learning : WIL) 
11. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น*  
12. ร้อยละของนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ      

ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3 ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป  
13. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึน  
14. จ านวนรูปแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต/แอพพิเคชั่นบนมือถือ/รายการ      

โทรทัศน์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้คนทุกช่วงวัย  
15. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
16. มีระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน  
17. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น  
18. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา      

ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

19. จ านวนสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
20. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  
21. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ิมข้ึน  
22. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน  
23. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT  

DLTV และ ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
24. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3.-5 ปี เพ่ิมข้ึน  
25. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน 

 - ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง 
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง 
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26. จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทั้งวิชาการและ     
วิชาชีพ  

27. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ         
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  

28. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยง      
และใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

29. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาส  
30. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เรียน      

อย่างทั่วถึง  
31. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา

เพ่ิมข้ึน  
32. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรม          

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน   
33. ร้อยละของผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักใน      

ความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน  

34. จ านวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
35. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ  
36. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของ

หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
37. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่าง

กันของผู้เรียนความต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ  
 

6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
บทน า 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ 
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาล
จากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุก
ช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพ
ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูป
การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 

 
 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัด        
การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า                   
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. บทน า 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขต

พ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 

2. เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ

การบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่ง คงของ
ประเทศในระยะยาว 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม 
และภาษาของท้องถิ่น 

(3) ผู้ เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มี

หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การ

พัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม 
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ

ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี

นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 

(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ 

(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับบริบท  

(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพัก
นอนตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 

(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด
จิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา          การแสดง
นิทรรศการการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง 
Website Facebook  และ Line เป็นต้น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้  สื่ อการเรียนรู้  และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
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(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่  2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. บทน า 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย

รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี           
มีคุณธรรม จริยธรรม  3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ               
7) น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ 
และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3             
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้าน      
ที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่
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ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบน
พ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการ
อาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career 
Education) 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน   มีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการ
จ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
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3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ         

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง        

มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2  แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  

จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ด้านผู้เรียน 

1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ

อ่าน (Reading Literacy) 
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6) ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

7) ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่  3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

11) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่อง
การอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM 

ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ

บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้  และบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู้ เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน

ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่

หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดู

เด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
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(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน
ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็น 3 ด้าน  

1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

(7) พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ

ของ STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้

ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 

(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดย
จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 

(18) พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้าง
นวัตกรรม 
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3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้ เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิง

สมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  

ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ 

(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(3) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษา

พิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน

เฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ

ด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ   

(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
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(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษ
ในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อม
ก้าวสู่สากล 

(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา 

และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ 

จัดท าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา 

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครอง

ในพ้ืนที่  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มี
ประสิทธิภาพ 

(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้  
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.7.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เ พ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 

Platform 
3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตาม
เนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ
ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
เป็นรายบุคคล 

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 บทน า 

การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่  
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาท
จาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็น
ระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนา
ครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้
สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว  (20 ปี) ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform 
มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู 
ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  

 เป้าประสงค์ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

 ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนา

ครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และ
ความต้องการครู 

(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 
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(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 

ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 

(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท า
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 

(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  

(6) ส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนาครู ให้ อ อกแบบกา ร เ รี ยน รู้  ก า ร จั ดก า ร เ รี ย น รู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่
มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของ
ความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-
Face Training 
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(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน
จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทท้ังระบบ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน 

เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 

 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 บทน า 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย

รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการ
จัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการ
เข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการ
ระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้อง
กับบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และ
มาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 5) น า Digital Technology 
มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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 เป้าประสงค์ 
     สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ
กัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

 ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ

การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ

น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.2  แนวทางการด าเนินการ 

(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่  ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
(0-6 ปี)  

(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 

(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล 
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด  

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
มาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน 

อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เป็นต้น 

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ

แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธ แผนการ

ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการท างานแบบมีส่วนร่วม 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาใน
ระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  
และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
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(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ เรียน และสถานศึกษา  
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 

และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น

เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 

Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือ

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครูอย่าง

เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology: DLIT) 

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 บทน า 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจาก
การทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
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เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา    
มีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้      
1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้า
มามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจาย
อ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่าง
เป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู 
ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 

 เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

 ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  

(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น

คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA:  Integrity & 
Transparency Assessment) 
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3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 

(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้       
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา  

(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  

ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน 

บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 

ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการ
กระจายอ านาจ เช่น 

1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  
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(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ใน
ฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษา
ทั้งระบบ (Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 

(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ
และสวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่
การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
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(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 

น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา 
การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การ
ตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร       
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการ
พัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุร ี

วิสัยทัศน์ 
“ การศึกษาจังหวัดสระบุรี มีคุณภาพระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม     

เป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ 
เสริมสร้างคนให้มีคุณภาพระดับสากล ส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นพลเมืองดีตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้างและผลิตนวัตกรรรมในกระบวนการจัดการศึกษา ใช้หลัก          
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน  
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์  

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี

ความมั่นคงในชีวิต  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
3. ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการ  
4. หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา  
5. คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่  
6. คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
7. สถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาและชุมชน ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. มีระบบการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์และตัวชี้วัด (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ           
มีความม่ันคงในชีวิต 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดที่เป็นระบบ  
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่าง

ยั่งยืน  
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันในการจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญา    

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 
7. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษามีคดีทะเลาะวิวาทลดลง  
8. จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านความประพฤติด้านคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย 

กลยุทธ์มีจ านวน 3 กลยุทธ์ดังนี้  
1. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของบุคคลชุมชนและสังคม  
2. สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมโดยบูรณาการภาคีเครือข่ายน้อมน าตามหลักปรัชญาของ    

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้ประพฤติปฏิบัติบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่ 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาอาชีวศึกษา (V-Net)  
3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (N-Net) 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้  
5. ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้  
6. ร้อยละผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับมีความสามารถในการอ่านเขียนคิดตามช่วงวัย  
7. จ านวนผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีได้เข้าท างานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ  
2. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับผู้เรียนสามัญศึกษา  
3. จ านวนสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 

เป้าประสงค์ที่ 4 หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่  

1. จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วมที่ผ่านเกณฑ์ผลการประเมินตามแผน IEP 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม  



 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 - 2565                  หน้าที่ 75  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

4. ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัย/ศูนย์เด็กเล็กที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและตาม
มาตรฐาน  

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  

6. จ านวนสถานศึกษาที่เพ่ิมข้ึนในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ  
7. จ านวนสถานศึกษาที่เปิดห้องเรียนสองภาษาหรือ IP, MEP, IEP, EP  
8. จ านวนรางวัลของผู้เรียนหรือสถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับประเทศ  
9. จ านวนสถานศึกษาเรียนร่วมมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่เด็กพิการและเด็กต้อยโอกาส  
10. จ านวนสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค (APACC)  
กลยุทธ์มีจ านวน 4 กลยุทธ์ดังนี้  

1. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ผลักดันการวิจัยและพัฒนาค้นหาต้นแบบตัวอย่างนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา  
4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
เป้าประสงค์ที่ 4 หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่  

1. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถานศึกษา / หน่วยงานที่จัดเวที / สัมมนา / แลกเปลี่ยนหรือนวัตกรรม           
ในกระบวนการจัดการศึกษา  

2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา  
3. จ านวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
4. จ านวนนวัตกรรม / ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเข้าประกวดและ

ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 5 คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพที่ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์มีจ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. ผลักดันการวิจัยและพัฒนาค้นหาต้นแบบตัวอย่างนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา  
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนและครู 
3. เปิดพื้นท่ีการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน  
4. ผลิตและพัฒนาคนตามความต้องการของพ้ืนที่และตลาดแรงงาน  
5. ประสานภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
6. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพประเด็น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ที่ 6 คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน  

ทางไกลด้วยระบบ DLTV, DLIT และETV  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการศึกษา / ทุนการศึกษา  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5. ร้อยละของสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  
6. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถให้บริการทางการศึกษาและมีกิจกรรมการ    

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
7. ร้อยละของอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง-ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษา  
8. สัดส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียนในจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้น  
9. ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
10. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 

กลยุทธ์ มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ิมโอกาสให้เด็กพิการผู้ต้อยโอกาสผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงได้รับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 7 สถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาและชุมชนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิต 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการจัดการขยะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม  
5. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ

ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. สร้างเสริมโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับภาคี
เครือข่ายชุมชน  

2. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตประจ าวันสถานศึกษาและชุมชน  
3. การบริหารจัดการขยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ที่ 8 มีระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่ 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข้าถึงได้  

2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  
3. ร้อยละของสถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่มีศักยภาพสามารถ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีมาตรการแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการ  
6. ร้อยละของหน่วยงาน / สถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
7. ร้อยละของหน่วยงาน / สถานศึกษาที่มีคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
8. ร้อยละของหน่วยงาน / สถานศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ปกครองและชุมชน   

ไม่น้อยกว่า 65 % 
9. ร้อยละของหน่วยงาน / สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา  
2. ส่งเสริมบทบาทของประชารัฐเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่  
3. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารจัดการ  
4. การนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการ 
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ปณิธาน 

8. นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน 

 
 

 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

สระบุรี 2 ต้องเป็นหนึ่ง ทั้งคุณภาพและคุณธรรม   

ความเชื่อ องค์กรมีชีวิต ที่ทุกคนมีคุณภาพและคุณธรรม 

สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยการ..ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา 

S = Service  mind        การบริการอย่างมิตร รวดเร็ว ใส่ใจ 
R = Responsible & Result  Based  

Management        
รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ ที่คุณภาพผู้เรียน 

I = Integration การบูรณาการด้านการบริหารจัดการและการศึกษา 
2= Double to the best             ผลงานเป็นแบบอย่าง ทั้งคุณภาพและคุณธรรม 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

วัฒนธรรมองค์กร          

พันธกิจ (Mission) 
 



 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 - 2565                  หน้าที่ 79  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 
 
 
 

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง และปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ 
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่           
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 

 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 

นโยบาย (Policy) 
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9. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
      “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แหล่งการลงทุน
อุตสาหกรรม นวัตกรรม ครัวสุขภาพไทย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาพื้นที่และบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเทีย่ว 

และบริการ  
2. ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นแหล่งการลงทุนอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทน  
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ลดภัยพิบัติและฟ้ืนฟูระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก และ

แม่น้ าล าน้ าสาขาในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ ผักตบชวา และวัชพืช รวมทั้งของเสียเหลือใช้จากการเกษตร

น าไปการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกลุ่มจังหวัด  
5. บริหารจัดการสภาพแวดล้อม พัฒนาเมือง/ชุมชน และเชื่อมโยงระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ (Logistics) 

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  

เป้าประสงค์รวม (Goal)  
1. สร้างโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นแหล่งการลงทุนศูนย์กลางการ

ผลิตการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (AEC) 
2. ใช้ศักยภาพของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม

เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการ พลังงานทดแทนเพ่ิมมากข้ึน  
3. รักษาฟ้ืนฟูระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก และล าน้ าสาขา และจัดการสภาพแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน  
4. วางระบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รองรับการขยายตัวของเมือง/ 

ชุมชน และระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการตลาดโดยใช้นวัตกรรมยกระดับสินค้า
เกษตร การแปรรูป อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SME 4.0  

กลยุทธ์ :  
1. พัฒนาส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
2. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของสถานประกอบการ และผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคธุรกิจบริการ ตอบสนองตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 
3. พัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดต้นทุนภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ SME       

ในกลุ่มจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ :  
1. พัฒนา ส่งเสริม ฟ้ืนฟูและเพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงสิ่งอ านวย     

ความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

ประเพณ ีและท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการตลาด และการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวที่ทันสมัย ทั่วถึงและกว้างขวาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรน้ า มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากผักตบชวา โดยใช้นวัตกรรม 

กลยุทธ์ :  
1. การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  
2. รักษาฟ้ืนฟูจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม (น้ าเสียของแม่น้ า/ชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม) โดยน า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการผักตบชวาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย และการจัดการเมือง และชุมชนให้น่าอยู่ 

กลยุทธ์ :  
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม 

พ้ืนที่เศรษฐกิจให้มีความพร้อม และเกิดประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างสูงสุด  
2. พัฒนาระบบ Logistics (ทางบก ทางน้ า ทางราง) และระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือสนับสนุนใน

การกระจายสินค้าไปสู่พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง  
3. บริหารจัดการขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมือง/ชุมชนให้เป็นระเบียบ

สวยงาม 
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10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี 

วิสัยทัศน์ :  
เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข  

พันธกิจ :  
1. น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ      

เป็นธรรมในสังคม  
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้

ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค  รวดเร็วและมี

คุณภาพ  
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย

หรอืที่มีกฎหมายก าหนด  

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี : 
“มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี  มี
เป้าประสงค์ภาพรวม ดังนี้  

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด  
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง  
4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยจ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ :  
1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล  
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  
4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร       
กับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด : 1. รายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 5  
 2. รายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร       

ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 16 
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เป้าประสงค์ : การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ : มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
2) พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เอ้ือต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้า 

และบริการ  
4) พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการสู่มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด : 1. สินค้าและบริการที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าสากลเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85  
  2. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับมาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ์ 

เป้าประสงค์ : ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 
กลยุทธ์ : มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
มาตรฐาน  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า  
3) ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเป้าหมายเฉพาะ  
4) ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ตัวชี้วัด : 1. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25  

 2. จ านวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส าคัญ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35  
 3. ครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด

เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 85  
 4. หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 90  

เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 
กลยุทธ์ : มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้  

1) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2) ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3) เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และด ารงชีวิตแบบพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด : 1. ประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 95 

  2. จ านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 90 
เป้าประสงค์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ : มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า  
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2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล  
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 

 
จุดเน้นที่ส าคัญในการพัฒนาจังหวัดสระบุรี  

1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม ค านึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หาพื้นที่ปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้จังหวัด  

2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว          
เพ่ือสร้างโอกาส/ยกระดับรายได้และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว             
โดยน าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานและสร้างรายได้  

3. ส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร 
เพ่ือยกระดับราคาสินค้าภาคการเกษตร การประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี  

4. ปรับปรุงระบบโครงข่ายคมนาคม ซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าด้านอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริม 
และกระตุ้นให้เกิดรายได้จากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการ
สัญจร 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

 
 

จากการวิเคราะห์สถานภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่ามี
สถานการณ์แบบผู้แสวงหา(Prospector)หรือแบบดาวรุ่ง(Star)เป็นสถานการณ์ที่เหมาะส าหรับการพัฒนา
เชิงรุก โดยก าหนดใช้กลยุทธ์สร้างความเจริญเติบโต รักษาสถานการณ์ไว้ไม่ให้ตกต่ า พลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาสและก าจัด/ลดจุดอ่อนที่มีอยู่ให้หมดไป โดยก าหนดกลยุทธ์  เป้าประสงค์  ตัวชี้ วัด  เป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
 

นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ในการป้องกันจากภัยคุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการศึกษา
เพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ 
ความเป็นพลเมือง 

100 100 100 100 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่   

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ  
ในการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
รูปแบบใหม่ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

- 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยงลดลง 

0 0 0 0 0 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง           
มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล      
ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการ
เรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกัน
และท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career 
Education) 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลัก 
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  

100 100 100 100 100 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ 
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร 
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรม    
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล         
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

ด้านผู้เรียน      
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้  
คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 100 100 100 100 100 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เร่ืองการอ่าน 
(Reading Literacy) 

73.06 80 80 80 80 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

100 100 100 100 100 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 

100 100 100 100 100 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

73.06 80 80 80 80 

10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะใน
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

- 100 100 100 100 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

15.14 20 23 26 30 

12. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน

92.48 95 98 100 100 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
13. ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการ
ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

100 100 100 100 100 

ด้านสถานศึกษา      
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(IS: Independent Study) 

- 80 80 80 80 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ 
Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

- 80 90 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด 

- 80 85 90 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย - 90 100 100 100 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 
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ประเด็นกลยุทธ์ 2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึง
การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD) 

80 85 90 95 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable 
Development) 

80 85 90 95 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ
การด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้  
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital 
Platform 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

100 100 100 100 100 

 
 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสรรหาครู ให้ตรงกับ
สาขาวิชาที่ต้องการ และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครู
ระยะ 10 ปี 

95 95 95 95 95 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครู
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

- 80 80 80 80 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนครูอย่าง
เหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

95 95 95 95 95 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

90 95 95 95 95 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

81 95 95 95 95 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีระบบ
ฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้ง
ระบบ 

- 90 90 90 90 

2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Digital Technology 

- 90 90 90 90 

3. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์
ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน 

- 90 90 90 90 

 

 

นโยบายที่ 4 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานเสมอกันและลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาใน
แต่ละระดับการศึกษา 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 0.01 0 0 0 0 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

90 100 100 100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ เพื่อให้พฒันาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ
ของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีความพร้อมทั้งระบบ 
เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบหรือ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง
เหมาะสม 

100 100 100 100 100 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาหน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology   
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามี Digital Device 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการก าหนด 

ระดับ
ปรับปรุง 

ระดับ 
มาตรฐาน 

ระดับ 
มาตรฐาน 

ระดับ 
มาตรฐาน 

ระดับ 
คุณภาพ 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีข้ึนไป 

80 85 90 95 100 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 

ระดับ 
สูงมาก 

ระดับ 
สูงมาก 

ระดับ 
สูงมาก 

ระดับ 
สูงมาก 

ระดับ 
สูงมาก 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษา หน่วยงานมีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.3  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีรูปแบบและ
แนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กมีรูปแบบ
และแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิด
คุณภาพ 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และ
มาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย) และพัฒนาสู่
ระดับสากล 

100 100 100 100 100 

4. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง - 3 1 - - 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาด
เล็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

60 60 60 60 60 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบหรือ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

100 100 100 100 100 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.5  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology 
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data           
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลใน 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2561 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 
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โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย ประเดน็กลยุทธ์ ระยะ 4 ป ี
 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
3. ชื่อโครงการ น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

บูรณาการร่วมกบัประเด็นกลยุทธ์ 2.3 
(โครงการที่ 3) 

กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรม      
3.1 ขยายผล พัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
เป็นสถานศึกษาพอเพียง 

     

3.2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาต่อยอด
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

     

3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาต่อยอด
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

     

3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาต่อยอด
โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ 

     

ประเด็นกลยุทธ์ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. ชื่อโครงการ น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

บูรณาการร่วมกบัประเด็นกลยุทธ์ 2.3 
(โครงการที่ 3) 

กลุ่มนิเทศฯ 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

10. ชื่อโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

บูรณาการร่วมกบัประเด็นกลยุทธ์ 2.4 
(โครงการที่ 10) 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กิจกรรม   
10.1 จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่นักเรียนแกนน าฯ  

    
 

10.2 อบรมผู้รับผดิชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา      
10.3 ออกสุ่มตรวจหาสารเสพตดินักเรียนใน
สถานศึกษา  

    
 

10.4 งานวิจัยในการป้องกันและ แก้ไขปญัหายาเสพตดิ      
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career 
Education) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 140,000 140,000 140,000 140,000 กลุ่มนิเทศฯ 
กิจกรรม      
1.1 ปรับปรุงหลักสตูรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

     

1.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลีย่น
การจัดการเรยีนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 

     

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา จัดท า
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

     

2. ชื่อโครงการ พัฒนาผู้เรียนและการจัด
กิจกรรมลกูเสือ 

110,000 110,000 110,000 110,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ชื่อโครงการ น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรม      
3.1 ขยายผล พัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
เป็นสถานศึกษาพอเพียง 

     

3.2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาต่อยอด
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

     

3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาต่อยอด
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

     

3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาต่อยอด
โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ 

     

4. ชื่อโครงการ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
สหกรณ์โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาท่ีสนับสนนุกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ  
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

167,850 167,850 167,850 167,850 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรม      
5.1 พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวยั 
- การจัดการเรยีนการสอนตามแนวคิดมอนเทสซอร ิ
- การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ 
- บูรณาการสะเตม็ศึกษาปฐมวัย 
- สนามเดก็เล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : “เล่น

ตามรอยพระยคุลบาท” 
- สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

     

5.2 คาราวานพ่อแม่ผู้ปกครอง      
5.3 คัดเลือก โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัย สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     

5.4 นิเทศติดตาม และประเมินผล      
6. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะและทักษะส าคัญ 
ผ่านกิจกรรม Active Learning 

276,000 276,000 276,000 276,000 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรม      
6.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
เสรมิสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading Literacy) และทักษะด้าน Digital 
Literacy แก่ผู้เรยีน 

     

6.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
เสรมิสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์(Mathematical Literacy) และ
ทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผูเ้รียน 

     

6.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เสริมสร้างทักษะสื่อสารอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาที่ 3  และทักษะด้าน Digital 
Literacyแก่ผู้เรียน 

     

6.4 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนรู้ STEM ศึกษาและบูรณาการ เพื่อสร้าง
นวัตกรรม 

     

6.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนรูต้ามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent 
Study) 
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โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
7. ชื่อโครงการ การวัดและประเมินผลระดับชาติ 
ระดับนานาชาติและการน าผลไปใช้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรม      
7.1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน      
7.2 การจัดสอบ NT       
7.3 การจัดสอบ RT      
7.4 การจัดสอบ O-NET      
7.5 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนตามแนวทางการประเมิน PISA 

     

ประเด็นกลยุทธ์ 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
8. ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ 

55,000 55,000 60,000 60,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กิจกรรม       
8.1 ประชุมผู้รับผิดชอบงานแนะแนวสถานศึกษา
ในสังกัด 

     

8.2 จัดนิทรรศการฐานการเรียนรูด้้านทักษะอาชีพ      
9. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบติัการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการและสขุอนามัยในโรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กิจกรรม        
ประชุมผูร้ับผดิชอบโครงการอาหารกลางวันและ
ครูอนามัยในโรงเรียน 

     

10. ชื่อโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

130,000 130,000 130,000 130,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กิจกรรม   
10.1 จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่นักเรียนแกนน าฯ จ านวน 100 คน  

     

10.2 อบรมผู้รับผดิชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา      
10.3 ออกสุ่มตรวจหาสารเสพตดินักเรียนใน
สถานศึกษา  

     

10.4 งานวิจัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ  

     

ประเด็นกลยุทธ์ 2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ชื่อโครงการ พัฒนาสถานศึกษาทีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงอย่างย่ังยืน 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรม      
11.1 พัฒนาสถานศึกษาให้จัดสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง 
กับหลักการ ZERO WASTE และมาตรฐาน EESD 

     

11.2 โรงเรียน...รักษ์พงไพร      
11.3 โรงเรียนสเีขียว      
ประเด็นกลยุทธ์ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
12. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรม  
พัฒนาครูผู้สอนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม 

     

13. ชื่อโครงการ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยี 

450,000 450,000 450,000 450,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กิจกรรม  
การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียน
ทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ให้แก่นักเรยีนโรงเรยีนในสังกดั ในระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 

     

14. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กิจกรรม  
- จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู ้

     

- นิเทศ ติดตามการใช้แหล่งเรยีนรู้      
15. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการศึกษา
พ้ืนฐานโดยครอบครัว ประจ าปี 2562 

5,000 5,000 5,000 5,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กิจกรรม      
15.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครวั 

     

15.2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

     

ประเด็นกลยุทธ์ 2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
16. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ยุค 4.0 

384,390 384,390 384,390 384,390 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ กิจกรรม     

16.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Digital 4.0      
16.2 ติดตาม ประเมินการใช้ Digital 4.0      
16.3 เช่าพื้นที่ web hosting และค่าจดโดเมนเนม      
16.4 จัดหาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร ์      
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ในการสรรหาครูให้ตรงกับ
สาขาวิชาที่ต้องการ และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
17. ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล 

186,000 186,000 186,000 186,000 กลุ่มบุคคลฯ 

กิจกรรม       
17.1 ประชุมคณะกรรมการบรหิารอัตราก าลังใน
สถานศึกษา 10 ครั้ง 

     

17.2 ประชุมเกลี่ยพนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 
6 ครั้ง 

     

17.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

     

17.4 สรรหานักศึกษาทุนตามโครงการผลติครเูพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

     

17.5 การสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) 

     

17.6 จัดท าทะเบียนประวตัิครผูู้ช่วย      
17.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้าง ความรู้ความ
เข้าใจการเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2561 

     

17.8 การมอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ช้ันต่ ากว่า
สายสะพาย 

     

17.9 สรุปรายงานผลการด าเนินการบริหารงานบุคคล      
18. ชื่อโครงการ โครงการสรรหาบุคลากร
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

418,000 418,000 418,000 418,000 กลุ่มบุคคลฯ 

กิจกรรม      
18.1 สรรหาพนักงานราชการต าแหน่งครูผูส้อนและ
ครูพี่เลีย้ง 

     

18.2 คัดเลือกครูรายเดือนแก้ปญัหาสถานศึกษาขาด
แคลนครูขั้นวิกฤต 

     

18.3 คัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ      
18.4 คัดเลือกธุรการโรงเรยีน      
18.5 คัดเลือกบุคลากรวิทย์-คณติ      
18.6 คัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบตัิงานใน สพป.      
18.7 จ้างอัตราจ้างธุรการกลุม่บรหิารงานบุคคล      
18.8 จ้างอัตราจ้างที่ปรึกษากฎหมายต าแหน่งนิติกร      
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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19. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพความ
เป็นผู้น าทางวิชาการ 

150,000 150,000 150,000 150,000 กลุ่มบุคคลฯ 

กิจกรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานการจัดการศึกษาสูม่ือ
อาชีพ กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริหารสถานศึกษา 

     

20. ชื่อโครงการ  ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ช่วย 

206,400 216,720 216,720 216,720 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

21. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการ 129,200 129,200 129,200 129,200 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

22. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

556,650 556,650 556,650 556,650 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

กิจกรรม      
22.1 การอบรมวิชาการ      
22.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้      
22.3 ส่งเสริม ศลี สมาธิ ปญัญา      
22.4 ยกย่องเชิดชุเกียรติ (ผู้มีคณุธรรม จริยธรรม
ดีเด่น) 

     

23. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

243,100 243,100 243,100 243,100 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

กิจกรรม      
23.1 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริาชการ      
23.2 การพัฒนาแนวทางการด าเนนิงานสู่
สถานศึกษาต้นแบบ 

     

24. ชื่อโครงการ พัฒนานักบริหารระดับกลาง 114,600 114,600 114,600 114,600 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

25. ชื่อโครงการ พัฒนาครูครบวงจร งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. กลุ่มพัฒนาครูฯ 

26. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส านักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

200,000 200,000 300,000 300,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

27.เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิต 648,000 648,000 670,000 670,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

กิจกรรม      
27.1 ส่งเสริมสุขภาพผู้อาวโุส      
27.2 ถอดประสบการณ์ การท างานท่ีดีเด่นเชิง
ประจักษ ์

     

27.3 กิจกรรมกตเวทิตาจิตผู้อาวุโส      
28. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ประจ าปี 2562 

380,000 380,000 400,000 400,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

29. ชื่อโครงการ แข่งขันกฬีาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี 
เขต 2 ป ี2562 

215,000 215,000 215,000 215,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กิจกรรม 
29.1 จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
29.2การแข่งขันกีฬาเช่ือมความสมัพันธ์ชุมชนใน
พื้นที ่
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ผู้รับผิดชอบ 
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ประเด็นกลยุทธ์ 3.3  น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 
30. ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ยุคดิจิทัล 4.0 

35,000 35,000 40,000 40,000 กลุ่มพัฒนาครฯู/
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

 

นโยบายที่ 4 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
31. ชื่อโครงการ ชวนน้องกลับหอ้งเรียน 35,000 35,000 35,000 35,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 
กิจกรรม 
- สร้างเครือข่ายในระดับสหวิทยศกึษาในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน 
- ติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน 

     

32. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

130,000 130,000 130,000 130,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กิจกรรม  
32.1 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (50,000 บาท) 
32.2 การเยี่ยมบ้านนักเรียน(30,000 บาท) 
32.3 การประเมินระบบดแูลช่วยเหลือนักเรยีนใน
สถานศึกษา(10,000 บาท) 
32.4 อบรมเครือข่าย พสน. เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม
ความประพฤตินักเรียน (40,000 บาท) 

     

ประเด็นกลยุทธ์ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
ชื่อโครงการ ส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

บูรณาการร่วมกบัประเด็นกลยุทธ์ 5.1 
(โครงการที่ 44) 

กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรม      
ส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

     

ประเด็นกลยุทธ์ 4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
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ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

บูรณาการร่วมกบัประเด็นกลยุทธ์ 2.6 
(โครงการที่ 12) 

กลุ่มนิเทศฯ 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

สพป. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัดอย่างเหมาะสม 

- - - - กลุ่มแผนฯ 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาหน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ยุค 4.0 

บูรณาการร่วมกบัประเด็นกลยุทธ์ 2.7 
และประเด็นกลยุทธ์ 5.5 (โครงการที่ 16) 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ กิจกรรม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Digital 4.0  
2. ติดตาม ประเมินการใช้ Digital 4.0  
3. เช่าพื้นที่ web hosting และคา่จดโดเมนเนม  
4. จัดหาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร ์  
   

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
     

โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
33. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจงานกลุ่ม
อ านวยการ 

447,200 367,000 367,000 367,000 
กลุ่ม

อ านวยการ 

กิจกรรม      
33.1 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย
การจัดการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ประชุมผู้บริหาร) 

     

33.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

     

33.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานระบบ
ควบคุมภายใน 

     

33.4 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 

     

33.5 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงานสารบรรณอเิล็คทรอนิคส์ 
(AMSS+SMSS) 
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33.6 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

     

33.7พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์      
33.8 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

     

33.9 การพัฒนางานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ เพื่อรองรับ
การอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 

     

34. ชื่อโครงการจัดหาบุคคลเพ่ือจ้างเหมา 
ท าความสะอาด (แม่บ้าน) 

108,000 108,000 108,000 108,000 
กลุ่ม

อ านวยการ 
35. ชื่อโครงการจัดหาบุคคลเพ่ือจ้างเหมา
บริการท าหน้าท่ีพนักงานขับรถยนต์  
ของทางราชการ 

144,000 144,000 144,000 144,000 
กลุ่ม

อ านวยการ 

36. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน 

80,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มแผนฯ 

กิจกรรม      
36.1 สร้างความเข้าใจและประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆในภารกจิของกลุ่มนโยบายและแผน 

     

36.2 กิจกรรมพัฒนาการปฏิบตัิงาน/
ประชาสมัพันธ์/เร่งรัดการปฏิบัติงาน/ปรับสภาพ 
แวดล้อมสภาพภมูิทัศน์กลุม่นโยบายและแผน 

     

36.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัตั้ง จัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนการเรยีนรู้อย่างเหมาะสม 

     

37. ชื่อโครงการ ประชุมปฏิบัติการรายงาน/กรอก
ข้อมูลระบบบัญชขีองสถานศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มแผนฯ 

38. ชื่อโครงการ ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 

230,000 230,000 230,000 230,000 กลุ่มแผนฯ 

39. ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ 

40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มแผนฯ 

กิจกรรม      
39.1 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 

     

39.2 ติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของ สพฐ. 

     

39.3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

     

39.4 ก ากับ ติดตาม ด าเนินงานรายงานผลการ
บริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่
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โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
การศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
 
40. ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 

189,000 378,000 378,000 378,000 กลุ่มแผนฯ 

41. ชื่อโครงการ ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

39,960 39,960 39,960 39,960 กลุม่การเงินฯ 

42. ชื่อโครงการ  การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสด ุ

92,550 92,550 92,550 92,550 กลุม่การเงินฯ 

43. ชื่อโครงการ  แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

567,000 567,000 567,000 567,000 กลุม่การเงินฯ 

44. ชื่อโครงการ ส่งเสริม พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรม  
44.1 เตรียมความพร้อมโรงเรียนประชารัฐ เพื่อรับ
การประเมินคณุภาพภายนอก 

     

44.2 ส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

     

45. ชื่อโครงการ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน 

40,520 41,260 39,040 39,040 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

46. ชื่อโครงการ ปลูกฝังจิตส านกึการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 

งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. อ านวยการ 

กิจกรรม      
46.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจรติไมค่ิด
คอร์รัปช่ัน” 

     

46.2 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส านักงาน 

     

47. ชื่อโครง การยกระดับการท างานให้สอดคล้อง 
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. งบ สพฐ. อ านวยการ 

กิจกรรม  
47.1 จัดท าแผนฯ และวเิคราะห์ความเสี่ยงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 

     

47.2 ประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจ
ความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 

     

47.3 ติดตามการประเมินคณุธรรมความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

     

48. ชื่อโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

20,000 20,000 25,000 25,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
49. ชื่อโครงการ อบรมเครือข่ายตรวจสอบภายใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี            
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 

26,700 30,000 30,000 30,000 
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
50. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการ
ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรม      
50.1 การประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

     

50.2 การนิเทศ สร้างภูมิ เสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ให้แก่สถานศึกษา 

     

50.3  การประชุมประธานสหวิทยศึกษา      
51. ชื่อโครงการ พัฒนาบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

90,000 90,000 90,000 90,000 กลุ่มแผนฯ 

กิจกรรม      
51.1 การประชุมรับนโยบายการบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

     

51.2 การด าเนินการรวมสถานศึกษาขันพ้ืนฐาน และ
การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามบริบทของเขต
พื้นที่การศึกษา 

     

51.3 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 

     

ประเด็นกลยุทธ์ 5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
สพป. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัดอย่างเหมาะสม 

- - - - กลุ่มแผนฯ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมา
วิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความ
ถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ยุค 4.0 
กิจกรรม 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Digital 4.0 
2. ติดตาม ประเมินการใช้ Digital 4.0 
3. เช่าพื้นที่ web hosting และค่าจดโดเมนเนม 
4. จัดหาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร ์

บูรณาการร่วมกบัประเด็นกลยุทธ์ 2.7 
และประเด็นกลยุทธ์ 4.5  (โครงการที่ 16) 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 



 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 - 2565                  หน้าที่ 110  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีเป้าหมายการจัดการศึกษาและการ
บริหารจัดการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ (Agenda Based) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก 
(Function Based) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด(Cluster Based) และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(Area Based) และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
มีความจ าเป็นต้องย้อนอดีตเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
จุดอ่อน จุดแข็ง  ที่เป็นโอกาสหรือเป็นปัญหาอุปสรรค เพ่ือรู้เขาและรู้เราเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมายความส าเร็จต่อไป ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562 - 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นการวางแผน และก าหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน
และสถานศึกษา การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ จึงก าหนดหลักการ แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562 - 2565 สู่การปฏิบัติ  

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่แสดง
ถึงกรรมวิธีในการวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกแผนงาน โครงการ ที่จะด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์หลายประการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  นอกจากนี้การน าแผนไปสู่การปฏิบัตินั้น
จะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่  (empowerment) การ
ประสานงาน (co-ordinate) การอ านวยการ (direction) การควบคุมงาน (controlling) ตลอดจนการ
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแต่ละขั้นตอนของแผนด้วย การน าแผนไปปฏิบัติต้องมีการ
เตรียมการอย่างเป็นระบบ รอบคอบ เตรียมการล่วงหน้า จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ เพ่ือจะให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จึงก าหนดหลักการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี ้

1. การสื่อสารกลยุทธ์ 
ด าเนินการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ และระบบวัดผลความส าเร็จของ

การด าเนินงาน ให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนในการสื่อสารกลยุทธ์ให้ชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง 
 
 



 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 - 2565                  หน้าที่ 111  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

    2. ขับเคลื่อนกลยุทธ์ ด้วยการก าหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลักซ่ึงประกอบด้วย
ทีมงานจากกลุ่มต่างๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้อง กับภารกิจ
ของในแต่กลยุทธ์ ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไป            
สู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ โดยการวิเคราะห์แผนเพื่อก าหนดโครงการ/งาน ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

4. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา ด าเนินการให้สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562 - 2565 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

5. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน จัดระบบการวัดผล
การด าเนินงานกับกลยุทธ์หลัก แล้วน ามาถ่ายทอดเป็นแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) มีการก าหนดตัวชี้วัด
ที่ส าคัญในการใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ แล้วแปลงตัวชี้วัดขององค์กรไปสู่ตัวชี้วัดระดับ
กลุ่ม ระดับสถานศึกษา และระดับบุคคล โดยจัดท าเป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานและ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ข้าราชการในระดับต่างๆ  เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ เป็นรายปีและ
เมื่อสิ้นสุดแผน 

6. การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative Management) บทบาทในการ
จัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม กลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การคัด
กรอง คัดเลือก และจัดการความคิดริเริ่ม เพ่ือน ากลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติได้จริงรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้
เพียงพอ และติดตามรายงานความก้าวหน้า   

7. การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมการบริหารกลยุทธ์  จะขับเคลื่อนด้วยการ         
มีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่าย        
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการพัฒนาการศึกษาในกลุ่มจังหวัด 

8. การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) และองค์กรสู่ความเป็นเลิศ    
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
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