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  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ       
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สวนที่  ๑ 

 

สภาพการจัดการศึกษา 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     
ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

๒. วิเคราะหจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม        
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

๓. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๔. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๕. ศึกษา วเิคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๖. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

การจัด  และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๘. ประสาน สงเสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ี
จัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๙. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 

๑๐. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง         

สวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด 

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
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โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  แบงเปน  9  กลุมงาน 1 หนวย ดังนี้ 
๑. กลุมอํานวยการ 
๒. กลุมบริหารงานบุคคล 
๓. กลุมนโยบายและแผน 
๔. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
๕. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
๗. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. กลุมกฎหมายและคดี 
๑๐. หนวยตรวจสอบภายใน 

ในแตละกลุมงาน  มีขอบขายภารกิจ ดังนี้  
๑. กลุมอํานวยการ  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบ 

บริหารองคการ การประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ  ในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาท  ภารกิจ  อํานาจหนาท่ีไดอยางเรียบรอย       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกตองและโปรงใส   ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการ     
ขอมูลขาวสาร  สื่ออุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรท่ีใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษา
บริหารจัดการไดอยางสะดวก  คลองตัวมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
     ๑.๑  ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต 

    ๑.๒  ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ 
    ๑.๓  ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดลอมและยานพาหนะ 
    ๑.๔  จัดระบบบริหารงานการควบคุมภายในและพัฒนาองคกรสํานักงาน 
    ๑.๕  ประชาสัมพันธ  เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขตและสวนราชการในสังกัด 
    ๑.๖  เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร 
    ๑.๗  ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ๑.๘  ประสานงานท่ีเก่ียวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตาง ๆ 
     ๑.๙  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตท่ีมิใชงานของสวนราชการใด

โดยเฉพาะ 
                    ๑.๑๐  สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขต  สถานศึกษา  และหนวยงาน
การศึกษา 
                    ๑.๑๑  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๒. กลุมบริหารงานบุคคล   เปนการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเนนมาตรการจูงใจ          
ใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจาย
อํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวเกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผูปฏิบัติไดรับการพัฒนา  มีความรูความสามารถ   มีขวัญกําลังใจ
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นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์   ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียนมีมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ๒.๑  วางแผนอัตรากําลัง  กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 
 ๒.๒  สรรหา  บรรจุ  แตงตั้ง  ยาย  โอน  และการออกจากราชการของขาราชกรครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๓  ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 ๒.๔  พัฒนาบุคลากร  สงเสริม  ยกยอง  เชิดชูเกียรติ  และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ 
 ๒.๕  ดําเนินงานวินัย  อุทธรณ  รองทุกข  และการดําเนินคดีของรัฐ 
 ๒.๖  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๒.๗  จัดทํามาตรฐาน  คุณภาพงาน  กําหนดภาระงานข้ันต่ําและเกณฑการประเมินผลงาน 

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต 
 ๒.๘ ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน 

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 ๒.๙ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ 
มอบหมาย 

๓. กลุมนโยบายและแผน  เปนหนวยงานท่ีสงเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย                   
ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน          
ตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ (Strategic Result Based Mangement : SRBM) ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร(SPBB) โดยเนนความโปรงใสทันสมัยความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผล  ยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) การบริหารท่ีสนับสนุนท่ีใชในโรงเรียนเปนฐาน 
(School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการดําเนินการตามแผนการกํากับติดตามผล  
อยางเปนระบบ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๓.๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย  และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๓.๒ จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 
 ๓.๓ วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และแจงการจัดสรร 

งบประมาณ 
 ๓.๔  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใชจายงบประมาณ และผลการปฏิบัติ 

ตามนโยบายและแผน 
 ๓.๕  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓.๖  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 
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๔.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเนนการบูรณาการการจัด
การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ไปสูการศึกษาตลอดชีพ  นําแหลงเรียนรู         
และภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประกอบการเรียนการสอน  สงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใหสมบูรณ จัดสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ  และกองทุนเพ่ือการศึกษาท่ีจะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ  ดอยโอกาสพิการและมีความสามารถ
พิเศษ  อีกท้ังสงเสริมใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องคกรปกครอง         
สวนทองถ่ินและเอกชน รวมจัดการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ๔.๑  สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

 ๔.๒  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

 ๔.๓  ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลอง      
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

๔.๔  สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ  ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ 
    ๔.๕  สงเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาดเนตร
นารี  ผูบําเพ็ญประโยชน  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก  และเยาวชน  
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

๔.๖  สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๔.๗  สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๔.๘  ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด  และสงเสริมปองกัน  แกไข      

และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๔.๙  ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
๔.๑๐  ประสานสงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
๔.๑๑  สงเสริมแหลงการเรียนรู  สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔.๑๒  ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๑๓  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกลุมงานดําเนินการเก่ียวกับการ 
นิเทศการศึกษา  วิเคราะห วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัด
การศึกษา   เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพได
มาตรฐานเทาเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเปนฐานสงผลใหผูเรียนท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการ
เรียนรู   ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตร
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 ๕.๒  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 ๕.๓  วิจัย  พัฒนา  ส งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดและ                

การประเมินผลการศึกษา 
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 ๕.๔  วิจัย  พัฒนา  สงเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมท้ัง
ประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ๕.๕  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๕.๖  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 ๕.๗  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๕.๘  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๖.  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๖.๑  ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
 ๖.๒  ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
 ๖.๓  ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 ๖.๔  ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 ๖.๕  ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี งานพัสด ุ   

และงานบริหารสินทรัพย 
 ๖.๖  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๗.  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๗.๑  ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
 ๗.๒  ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓  ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
 ๗.๔  ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗.๕  ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ     

หรือตางประเทศ 
 ๗.๖    ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสรมิสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗.๗  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

๘.  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 

 ๘.๑  ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการและสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 ๘.๒  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
 ๘.๓  ดําเนินการงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๘.๔    ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 ๘.๕  สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๖  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 9. กลุมกฎหมายและคดี   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 9.1  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 9.2  ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 9.3  ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 9.4  ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
 9.5  ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
 9.6  ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
 9.7  ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 9.8  ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 9.9  ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย      

และงานคดีของรัฐ 
  9.10  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ          
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

10. หนวยตรวจสอบภายใน   มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 10.1  ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพยสิน 
 10.2  ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบ         

กับผลผลิต หรือเปาหมายท่ีกําหนด 
 10.3  ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 10.4  ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 10.5  ปฏิบัติงานรวมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ          

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 

 

กลุม 

บริหารงานบุคคล 

 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

ผอ.สพป. 

ยโสธร เขต ๒ คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

กลุม 

อํานวยการ 

กลุม 

นโยบายและแผน 

กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล  เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

กลุม 

บริหารงานการเงิน

และสินทรัพย 

กลุมพัฒนาครู 

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 

กลุมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุม 

กฎหมายและคดี 
รอง ผอ.สพป. 

ยโสธร เขต ๒ 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล

และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 

หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษายโสธร  เขต ๒ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารจัด

การศึกษาแกประชากรวัยเรียนครอบคลุมใน ๕ อําเภอ คือ อําเภอกุดชุม  อําเภอเลิงนกทา  อําเภอไทยเจริญ  
อําเภอปาติ้ว   และอําเภอทรายมูล  มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอตาง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ              ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร      
ทิศใต                  ติดตอกับอําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร              
ทิศตะวันออก        ติดตอกับจังหวัดอํานาจเจริญ              
ทิศตะวันตก          ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ด 

ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เปนหนวยงานภาครัฐ  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ และมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยมีปริมาณงาน ผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
ปริมาณงาน  (ขอมูล ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)  

     สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา   มีจํานวน  ๑๓5   แหง  จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน  ๔๘   แหง รวมท้ังสิ้น  ๑๘3  แหง  ( ๕ อําเภอ) 

 

๑. จํานวนโรงเรียนจําแนกรายอําเภอ (ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา ป ๒๕๖๔) 
 

 

 
ท่ี 

 
อําเภอ 

สังกัด 
 

รวม 

สพป. 
สพม. อปท. เอกชน ตชด. 

สํานัก
พระพุทธศาสนา โรงเรียน สาขา 

๑ ทรายมูล ๒๔ - ๒ - - - ๑ ๒๗ 
๒ กุดชุม ๔๘ ๑ ๔ ๒ 1 - - ๕6 
๓ ปาติ้ว 29 - ๒ - - - - ๓1 
๔ เลิงนกทา 58 - ๕ ๓ ๓ ๑ ๑ ๗1 
๕ ไทยเจริญ ๒3 - ๒ - ๔ - - 29 

 
รวม 

๑๘2 1 - - - - - - 
๑๘3 ๑๕ ๕ 8 ๑ ๒ ๒๑4 
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๒.  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตามอําเภอ  (ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา ป ๒๕๖4) 
 

อําเภอ 

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ผูบริหาร ขาราชการครู 
ลูกจางสายงาน

การสอน 
ลูกจางสายงาน

สนับสนุนการสอน 

อําเภอกุดชุม 39 311 21 66 
อําเภอเลิงนกทา 57 445 36 74 
อําเภอไทยเจริญ 21 116 8 29 
อําเภอทรายมูล 18 110 10 28 
อําเภอปาติ้ว 24 146 11 34 

รวม 159 1,128 86 231 

  
๓.  จํานวนนักเรียน ระดับปฐมวัย แยกตามเพศ  ปการศึกษา 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา ป ๒๕๖4) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 60 45 105 
อนุบาล 2 890 805 1,695 
อนุบาล 3 894 924 1,818 

รวม 1,844 1,774 3,618 

 
4.  จํานวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา  แยกตามเพศ  ปการศึกษา 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา ป ๒๕๖4) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 1,022 919 1,941 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 1,059 1,009 2,068 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 1,193 1,090 2,283 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 1,121 1,082 2,203 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 1,062 1,078 2,140 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 1,096 1,015 2,111 

รวม 6,553 6,193 12,746 
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5.  จํานวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  แยกตามเพศ  ปการศึกษา 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา ป ๒๕๖4) 
 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 383 275 658 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 381 283 664 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 355 291 646 

รวม 1,119 849 1,968 

 
ผลการดําเนินงาน  จากการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  สรุปผลไดดังนี้ 

๑. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป (O-Net) รายวิชา ชั้นประถมศึกษาป ท่ี ๖  และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓  ผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
3 และผลการทดสอบการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1  ปการศึกษา  ๒๕61 – ๒๕63 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :  
O – NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก ปการศึกษา 2561 – 2563 
 

สาระการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย คะแนน 

คาพัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ภาษาไทย 51.65 45.12 51.52 +6.40 

คณิตศาสตร 32.35 29.31 27.10 -2.21 

วิทยาศาสตร 37.58 32.81 35.38 +2.57 

ภาษาอังกฤษ 32.46 28.28 34.04 +5.77 

เฉล่ีย 38.51 33.88 37.01 +3.13 
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ตารางท่ี ๒  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  
Test:O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก ปการศึกษา 2561 – 2563 
 

สาระการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย คะแนน 

คาพัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ภาษาไทย 47.76 50.27 50.29 +0.02 

คณิตศาสตร 24.27 20.90 20.53 -0.37 

วิทยาศาสตร 33.56 28.62 27.36 -1.26 

ภาษาอังกฤษ 26.58 27.87 29.09 +1.22 

เฉล่ีย 33.04 31.91 31.81 -0.1 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบระดับชาติความสามารถพ้ืนฐาน  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
จําแนกตามดานความสามารถ ปการศึกษา ๒๕61 – ๒๕63 
 

สาระการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย คะแนน 

คาพัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ดานการอาน 48.49 42.21 40.27 -1.94 

ดานคํานวณ 43.31 42.59 48.35 -5.76 

ดานคิดวิเคราะห 43.78 - - - 

เฉล่ีย 45.19 42.40 44.31 -1.91 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการทดสอบการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จําแนกตามดานความสามารถ ปการศึกษา ๒๕61 – ๒๕63 
 

สาระการเรียนรู คะแนนเฉล่ีย คะแนนคา

พัฒนาการ การศึกษา 2561 การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ดานการอานออกเสียง 69.74 67.47 78.97 +11.5 

ดานการอานรูเรื่อง 73.27 74.66 77.04     + 2.38 

เฉล่ีย 71.51 71.07 78.02 +13.88 
 

๑.๒  ผูเรียนไดรับการฝกฝน  และพัฒนาดานการคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  ๑.๓  หนวยงานทุกระดับไดดําเนินการสงเสริม  สนับสนุนใหเกิดทักษะการอานและการ
แสวงหาความรู ข้ึนกับผูเรียนอยางตอเนื่อง  
  ๑.๔  อิทธิพลของสื่อและสิ่งยั่วยุท่ีผานชองทางสื่อสารตาง ๆ สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียน 
ท่ีไมพึงประสงค 
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  ๑.๕  การจัดการเรียนรูบางสวนไมสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของนักเรียน คร ู
ยังขาดทักษะการใชสื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สมศ.  
การประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2       

ไดดําเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังตารางท่ี 
5 – 6 

 
 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2564  

 

ระดับการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

ปฐมวัย - - 66 88 26 180 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - 78 91 12 181 

 
ตารางท่ี 6  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระดับการศึกษาปฐมวัย  จํานวน 29  โรงเรียน        
 

มาตรฐานการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

 ปรับปรุง พอใช ดี  

มาตรฐานท่ี 1  - 6 23  29 

มาตรฐานท่ี 2  - 4 25  29 

มาตรฐานท่ี 3  - 4 25  29 
 
 

หมายเหตุ  โรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูลไมไดจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
 
ตารางท่ี 7  แสดงผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 30  โรงเรียน        
 

มาตรฐานการศึกษา คุณภาพการประเมิน รวม 

 ปรับปรุง พอใช ดี  

มาตรฐานท่ี 1  - 4 26  30 

มาตรฐานท่ี 2  - 3 27  30 

มาตรฐานท่ี 3  - 5 25  30 
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ตารางท่ี 7  ผลการดําเนินงานประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหรือ
ระบบ KRS ป ๒๕๕9 - ๒๕63 
 

ป 
สพป.ยโสธร เขต ๒ 

หมายเหตุ 
คาคะแนนท่ีได คิดเปนรอยละ 

๒๕๕๙ ๔.๔๖๕๔๑ ๘๙.๓๐๘๒  
2560 4.66573 93.3146  
2561 4.18991 83.7982  
2562 3.70102 74.0204  
2563 4.38256 87.6512  

ท่ีมา : ระบบรายงานผลการดําเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ    
         หรือระบบ KRS  

๒.  ดานโอกาสทางการศึกษา 
        ประชากรวัยเรียนบางสวนไมสามารถเขาถึงบริการการศึกษา  โดยเฉพาะผูท่ีอยูในทองถ่ิน
หางไกลและทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดท้ิง  มีเด็กออกกลางคันรอยละ ๐.๐๒ 

๓.  ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  ๓.๑ การกระจายอํานาจจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษา ยังไมเปนไปตาม
เจตนารมณ  ของกฎหมาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญขาดประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรยังไมตรงกับความตองการในการพัฒนาของหนวยงานและผูรับการพัฒนา 
  ๓.๓ การใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมสัมพันธกับ
คุณภาพนักเรียน 
  ๓.๔ โรงเรียนบางแหงมีครูไมครบตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ขาดแคลนครูท่ีมีวุฒิตาม        
กลุมสาระการเรียนรูสําคัญ และครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน 

แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียน 

๑.๑  พัฒนาฐานขอมูลการรับนักเรียน และการติดตามเด็กเขาเรียน ประสานความรวมมือกับ  
หนวยงานทางการศึกษาอ่ืน กรมการปกครอง และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.๒  สรางความตระหนักและใหความรูกับผูปกครอง พนักงานเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติตาม   
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑.๓  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑.๔  จัดทําเขตบริการของโรงเรียนรวมกันท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตอ่ืนท่ีมีเขตบริการตอตอกัน 

และหนวยงานอ่ืนท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ 
๑.๕  จัดทําบันทึกขอตกลงกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหเด็กท่ีมีปญหาในการศึกษาในระบบ 
๑.๖  เสริมสรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเขมแข็ง 
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๒. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ใหสูงข้ึน 
๒.๒  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
๒.๓  สงเสริมและรวมจัดระบบประกันภายในของทุกโรงเรียนใหเขมแข็ง 
๒.๔  จัดตั้งกลุมเครือขายโรงเรียนดานวิชาการ 
๒.๕    สงเสริมสนับสนุนใหครูผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา ๑ คน / ๑ นวัตกรรม / ๑ ปการศึกษา 
๒.๖  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ 

๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
๓.๑  นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดทําฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒  พัฒนาผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูเก่ียวกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๓  พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.๔  เสริมสรางทักษะดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหา 

ความรูแกบุคลากรในสังกัด 
๓.๕  สงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน 
๓.๖  สรางขวัญและกําลังใจ ความกาวหนา และความม่ันคงในวิชาชีพ 

๔. การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามบทบาทหนาท่ีขององคคณะบุคคล ในการบริหารงาน 

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเนนการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ 
๔.๒  สงเสริมใหสถานศึกษา เปนผูนําในการพัฒนาชุมชน และศูนยวิชาการชุมชน 
๔.๓  สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคการเอกชน องคกร 

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน จัดการศึกษาไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 
๕.๑  สรางกระบวนการทํางานใหมีความโปรงใสเปนธรรม คุมคาและตรวจสอบได และเปนไป 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๒  พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.๓  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ครอบคลุมทุกดานท่ีใชในการบริหารจัดการศึกษา ถูกตอง  

ครบถวนและเปนปจจุบัน 
๕.๔  สรางวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง 

ตอการปฏิบัติหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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                                  สวนที่  ๒ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาท่ี  
“ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดให
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และตอมาในป พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กําหนดในมาตรา 54 ให “รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะตนสังกัดของสถานศึกษาของรัฐกวา 29,948 แหง (ขอมูล ณ 25 มิถุนายน 
2564) ซ่ึงมีท่ีตั้งในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จึงมีภารกิจสําคัญในการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสิทธิโอกาสในการไดรับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ของผูเรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจขางตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดมีการจัดทําแผนและ
ดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทิศทางดังกลาว โดยสอดคลองกับตามนโยบายและแผน
ระดับชาติของรัฐบาลมาอยางตอเนื่อง 
 

  ท้ังนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผน
ออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบ 
ในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความม่ันคง และแผนระดับท่ี 3 
หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ใหบรรลุเปาหมาย ท่ีกําหนดไว 
ห รือจั ด ข้ึนตาม ท่ี กฎหมายกําหนด หรือจัด ทํ า ข้ึนตาม พันธกรณี หรืออนุ สัญ ญ าระหว างประเทศ  
ท้ังนี้ แผนระดับท่ี 1 และ 2 เปนแผนท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ 
  นอกจากนี้  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี         
พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดย
จัดทําเปนแผนหาป และตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศดานตางๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และ
แผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยในวาระเริ่มแรก ใหแผนปฏิบัติราชการการของสวนราชการเปนแผนหาป ใหจัดทําเปน 
แผนสามป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะหาป  
ในวาระแรกไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษา วิ เคราะห 
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับ ท่ี 2 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  
ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทาง 
และเปาหมายในการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดรวมกัน โดย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลือ่นแผนสูการปฏิบัตไิดอยาง
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธเปนรูปธรรม และตอบสนองตอการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเขาสูระบบติดตาม และประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 
 

กรอบแนวคิด 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศท่ียังคงเจตนารมณยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยไดระบุขอ
มาตรา ท่ีตองนําไปใชบังคับในการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเขารับ
บริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
  1.1 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
  1.2 รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพ่ือพัฒนารางกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 
   1.3 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมท้ัง
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว  
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
  1.4 การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  1.5 ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา หรือใหประชาชนไดรับการศึกษา   
รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
  1.6 ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
ในการศึกษา และเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
  1.7 ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  1.7.1 ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพ่ือใหเด็กเล็ก
ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 
 1.7.2 ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้ งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
ตามวัตถุประสงคขอ 1.6 
  1.7.3 ใหมีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยให
ไดผู มีจิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริงไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนรวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู
ประกอบวิชาชีพครู 
 1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหสอดคลองกันท้ังในระดับชาติ 
และระดับพ้ืนท่ี 
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 2. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติ  
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ  
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560  
ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานรัฐทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ    
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบดวยความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียม 
และความเสมอภาคของสั งคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดลอมและความยั่ งยืน 
ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  4) ยุทธศาสตร
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
ในยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  เปนแผนท่ีจัดทําไว เพ่ือใหบรรลุ เปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรชาติ โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติให เปนไปตามนั้น  
รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ซ่ึงประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 2) การตางประเทศ    
3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5) การทองเท่ียว 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง
นาอยูอัจฉริยะ 7) โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอมยุคใหม 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู 13) การสรางใหคนไทย มีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพการกีฬา    
15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยาง
ยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ 
ในดานตางๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบดวย ประเทศชาติ มีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี  สั งคมมีความสงบสุข เปนธรรม  
และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบดวย 12 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย            
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4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  7) ดานสาธารณสุข 
8) ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษามี
แผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ไดแก  1 ) ระบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน     
3) การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสราง
ของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนด
วัตถุประสงค และเปาหมาย รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตรเพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย  2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่ งยืน 4 ) การเติบโตท่ี เปน มิตรกับสิ่ งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืน                  
5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ และ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 6. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปนนโยบายและ
แผนหลักของชาติท่ีเปนกรอบหรือทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม        
เพ่ือธํารงไว ซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทาง หรือ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนนิติบัญญัติ การกําหนด
ยุทธศาสตรหรือแผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาติ แผนบริหารวิกฤตการณท่ีเก่ียวของ
กับความม่ันคงแหงชาติ หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ      
ซ่ึงมีแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 19 แผน ไดแก 1) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 2) การขาว
กรองและการประเมินสถานการณดานความม่ันคง 3) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอม
แหงชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 6) การสรางความสามัคคีปรองดอง 7) การปองกันและแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 8) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 9) การปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษย 10) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัย
ทุจริต 12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 14) การปองกันและแกปญหา
ภัยคุกคามขามชาติ 15) การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ 17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 18) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา   
19) การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 7. นโยบายรัฐบาล  
  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จําแนกเปนนโยบายหลัก 
12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย 1) การปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็ง
จากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโต
อยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ไดแก 1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน                 
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน                   
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  8) การแกไขปญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 9) การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุข
ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและ
อุทกภัย 12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
       8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความม่ันคง เพ่ื อให ทุ กส วนราชการในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช เป นกรอบแนวทางในการจัดทํ า 
แผนปฏิบัติราชการ ซ่ึ งมีสาระสําคัญ  5 เรื่อง ไดแก  1 ) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม 
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 

ความสอดคลองกบัแผน 3 ระดับ 
 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน 
 แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความม่ันคง 
 แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2  
ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือจัดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหวางประเทศ 
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 ซ่ึงแผนระดับท่ี 1 และ 2 เปนแผนท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดศึกษา วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงระหวาง
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผนท้ัง 3 ระดับ 
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 1.1 เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 1 .2  ประเด็นยุทธศาสตร  การปฏิ รูปกระบวนการเรียนรู ท่ี ตอบสนองตอการเปลี่ ยนแปลง                     
ในศตวรรษท่ี 21 
 1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษย           
สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้
ยังมีพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส  ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพครูการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตางๆ ในทุก
พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.1 เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
 2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด วยการสนับสนุ นค า ใช จ าย ในการจัดการศึกษาตั้ งแต ระดับอนุบ าลจนจบการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน 
ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน  
4) คาเครื่องแบบนักเรียน และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งการสนับสนุนคาใชจายดังกลาว
เปนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการการศึกษา สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาสท่ัว
ประเทศ รวมท้ังการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง
ในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 



 

                                                           แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หนา ๒๑ 
  

 3. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
 3.1 เปาหมาย บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
 3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการเสริมสราง
ภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาวสอดคลอง
กับ อัตลั กษณ วิ ถี ชี วิ ต  วัฒ นธรรม  อาชีพ ให เกิ ดความสมาน ฉันท  และรู รั กสามัค คี  มี ความ เข า ใจ 
ซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาส 
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบั ติ งาน และแผนการปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภู มิ คุ ม กัน 
ปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหมพัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล ชวยเหลือ
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติดสรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี  สูสังคม เสริมสราง
มาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทย มีความม่ันคงในระยะยาว
ตอไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 
 1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
 1.1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
 เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษ       
ท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปญญาดีข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียน    
ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง  
พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อน  
การพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี  ท่ีหลากหลาย 
รวมถึงแนวโนมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอม
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบ
การศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบ
ประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ 
ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตําบล 
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 1.1.2 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา
โรงเรียนใหมีคุณภาพ 
 เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะท่ีจําเปนของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน     
มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียน 
ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง  
พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี ท่ีหลากหลาย รวมถึง
แนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียน    
การสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และวัสดุอุปกรณ ดานจัดการศึกษา ท้ังบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม 
และดานการมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับของผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 
 1.1.3 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผู เรียน 
ทุกระดับและทุกกลุม ท้ังผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ี
สอดคลองกับความตองการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให
มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปน  ในศตวรรษท่ี 21 การสงเสริมใหมีการจัด
การศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู มี
ความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬาการพัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ การจัดตั้งสถาบัน
ไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตร        
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การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญ่ีปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ และ 
นวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 1.2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
 เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย
สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาผู เรียนตั้ งแต 
ระดับกอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2.2  แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการ 
ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 
การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
 1.2.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 
 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาให กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด 
วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 
ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ท่ีหลากหลายให เอ้ือตอ 
การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ใน โรงเรียนประถม ศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน มัธยม ศึกษาขนาดกลาง 
และเล็ก ท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  การส งเสริมนิสัยรักการอ าน  
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว
ในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทํา    
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
 1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 1.3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
 เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบใหความชวยเหลือ
ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
 1.3.2 แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม 
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 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูท่ีตองการความชวยเหลือ
เปนพิเศษ 
 เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส  
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม  สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก 
โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาดาน
เทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 1.4 ประเด็นความม่ันคง 
 1.4.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
 เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการศึกษา ให
เกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไขปญหาชวยเหลือ
เด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม 
 1.4.2 แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน    
อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย 
 เปาหมายของแผนยอย 
 1) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 
 2) ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยู ในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหาร 
และพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา 
และแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพ้ืนท่ี
ดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน  และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพ
ติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและ
เยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานใน
การปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงตอไป 
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 1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
 1.5.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
 เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเปนไทย
มากข้ึนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเปนท่ียอมรับของ
นานาประเทศมากข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหนักเรียน ครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา 
แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี สรางเครือขายชุมชน
องคกรแหงคุณธรรม 
 1.5.2 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ  
และการเปนพลเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากรท่ี
เก่ียวของ 
 เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลท้ังดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการสงเสริมใหนักเรียน 
ครู  ผู บ ริห าร และบุ คลากรทางการศึกษาตระหนั กรู  เข าใจ และมีกระบวนการคิดอย างมี เหตุผล  
ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี  
อีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางาน 
ดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 
 1.6 ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.6.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
 เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการเรียนรู
เก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
 1.6.2 แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
 เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชน 
ตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 
และพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริต 
และปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
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 2. แผนการปฎิรูปประเทศดานการศึกษา 
 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 
 2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 
 2.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม: การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
กอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษา 
ใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา 
 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 2.2.1 ประเด็น 
 1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคล 
ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
 2) การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษา ท่ีตองมี 
การยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 
 2.2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 
 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ  
ในศูนยการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
 2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห เพ่ือใหเด็กดอยโอกาส
ไดรับการศึกษา 
 3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4) การสงเสริมให เกิดการพัฒนานักเรียนใน พ้ืนท่ี พิ เศษ ไดแก  โรงเรียน พ้ืนท่ีสู ง 
ในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 5 ) การส งเสริมการจั ดการศึกษาด านเทคโนโลยี ทางไกลผ านดาวเที ยม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.2.3 เปาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา จนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 
 2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 2.3.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอด
รับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2.4.1 ประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
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 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 
 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียน
และประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่ งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ท้ังโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจางครู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 
 3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกัน ยาเสพ
ติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิให เปนผู เสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือ 
กลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม  
เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคง 
 4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให นักเรียน ครู ผูบริหาร    
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม
ความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกท้ังสรางเครือขายชุมชน
องคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 
 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการผลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
 2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 
 2.5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

 3. แผนการปฎิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1 เรื่องการปองกันและเฝาระวัง 
 3.1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 3.1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การปองกัน
และปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขาย
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
 4.1 วัตถุประสงค 
 ท่ี 4.1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ี
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 ท่ี 4.1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 
 ท่ี 4.1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
 ท่ี 4.1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 ท่ี 4.1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 4.2 เปาหมายรวม 
 ท่ี 4.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด  
ฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ี
พอเพียง และมีความเปนไทย 
 ท่ี 4.2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
และเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15 
 ท่ี 4.2.3 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 
ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยู    ในเกณฑมาตรฐาน 
 ท่ี 4.2.4 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี  
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง 
ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มี
ความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมใน
การกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการ
พัฒนาท่ีสําคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทย
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 
 ท่ี 4.2.5 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง 
เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความ
ยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับ
ยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
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  4.3 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  4.3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 4 .3 .2  เป าหมายระดับยุทธศาสตร ท่ี  2 คนในสั งคมไทยทุกช วงวัย มี ทักษะ  ความรู  
และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 4.3.3 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 4.3.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  โดยสงเสริมให มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  
และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
 4.3.5 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ  
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การ
ดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน      
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวใน
สถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาตอ และการมีงานทํา     
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครอง
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
  4.3.6 แนวทางการพัฒนาท่ี  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู สงเสริมใหมี 
การจัดการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 
แล ะค ณิ ต ศ าส ต ร  ย ก ระดั บ คุ ณ ภ าพ การ ศึ ก ษ า โร ง เรี ย น วิ ท ย าศ าสต ร จุ ฬ าภ รณ ร าช วิ ท ย าลั ย  
พัฒนาผู มีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป  นาฏศิลป  ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ  
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญ่ีปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 4.4 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 4.4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 
 4.4.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 4.4.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด
ใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยสงเสริมใหมีการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน      
คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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 4.4.4 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแก เด็ก 
และเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี  
และสภาพรางกาย โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใน
ระดับพ้ืนท่ีพิเศษ โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง 
 4.5 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 4 .5 .1  เป าหมายระดั บยุ ทธศาสตร ท่ี  4 เพ่ิ มประสิ ทธิภ าพการลดก าซเรือนกระจก  
และขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.5.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสรางความรูความเขาใจ  
ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
 4.6.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลัก
ของประเทศ 
 4.6.2 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
 4.6.3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคม 
และธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ โดยนําแนวทางพระราชดาริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนินกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 4.7 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 4.7.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
 4.7.2 แนวทางการพัฒนาท่ี  1 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
 5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม ั่นคงแหงชาติ 
 5.1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 5.1.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 7 ประเด็นการปองกัน 
และแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 5.1.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 5.1.3 ตัวชี้วัด จํานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีศึกษาตอ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
 5.1.4 กลยุทธ  พัฒ นาการศึกษาให ได มาตรฐานสอดคลองกับตลาดแรงงานใน พ้ืน ท่ี 
และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูในลักษณะทวิภาษา (มลายูถ่ิน-ไทย) 
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 5.2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 
 5.2.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 10 ประเด็นการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 
 5.2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 5.2.4 กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษ
ของยาเสพติดเพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 5.3 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.1 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 11 ประเด็นการเสริมสราง
ความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต 
และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
 5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 
 5.3.4 กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธ
การทุจริต 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)  
 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 
 1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 1.4 เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาพรวม 
 1. วิสัยทัศน 
 “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 2. พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ ท่ี 21  
 4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง
และเทาเทียม 
 5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ 
 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.1 เปาหมาย  
 ผู เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองด ี
ของชาติ มี คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผู อ่ืน  
ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 1.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนใน

การสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 รอยละของผู เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมี
งานทําหรือนําไปประกอบอาชีพในทองถ่ิน 

80 80 85 
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 1.3 แนวทางการพัฒนา 
 1.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 1.3.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแก ไขปญหาภัยคุกคาม         
รูปแบบใหม 
 1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา  
การพัฒนาทักษะ การสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 1.3.4 สงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตใหกับผู เรียนทุกชวงวัย เพ่ือเปนภูมิคุมกันความเสี่ยง 
ในการดําเนินชีวิตท้ังปจจุบันและอนาคต 

 1.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต 
 1.4.3 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
  1.4.4 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  1.4.5 โครงการสรางผูนําดวยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
  1.4.6 โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 2.1 เปาหมาย  
  ผู เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  
และอ่ืนๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน 

  2.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

ท่ีตอบสนองตอการพัฒนากําลั งคนใน 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ิมข้ึน 

10 10 10 

2 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องคความรู และสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชน หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

75 80 80 

3 รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไดรับการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบท 

75 80 85 
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     2.3 แนวทางการพัฒนา 
   2.3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
   2.3.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  2.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
   2.4.1 โครงการพัฒนากําลังคน ดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 
การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 
   2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดาน
ภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
   2.4.3 โครงการสงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 

 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  3.1 เปาหมาย 
   3.1.1 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   3.1.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  3.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

80 80 80 

2 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 50 
ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน  

3 

 
3 

 
3 

 

3 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนั ดและความสามารถ  (วิท ยาศาสตร 
คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 

 
30,306 

 

4 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

80 81 82 

5 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

85 90 95 
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ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
6 จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เพ่ิมข้ึน 

200 200 250 

7 ร อยละของครู สอนภาษาอั งกฤษ ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนา
ทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

100 100 100 

8 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับม.ตน ท่ีไดรับ
การเตรียมความพรอม ดานการอาน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

100 100 100 

9 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสราง
สมดุลทุกดานและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ
ปญญารายบุคคล 

- - 8 

10 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา
พหุปญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน 

- - 8 

11 รอยละของผู เรียนได รับการพัฒนาให มีความรู 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในดานตางๆ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม
อยางสอดคลอง ตามสภาพความตองการและบริบท
ของแตละพ้ืนท่ี ตลอดจนความทาทายท่ีเปนพลวัตร
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 

12 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง 
ในแตละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ  
อยูในระดับดีข้ึนไป 

- - 80 

  3.3 แนวทางการพัฒนา 
   3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเปนปฐมวัย ONET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร) 
   3.3.2 พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปญญา 
  3.3.3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาดวยระบบ 
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
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  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เสริมสราง 
ความเขมแข็งในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 
  3.3.5 พัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการใหบริการขอมูลทางการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 3.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ท่ีหลากหลายใหเอ้ือ ตอการเรียนรู 
ตลอดชีวิต 
 3.4 .2  โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส งเสริม เครือข ายความรวมมือ  
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.4.3  โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา 
 3.4.4  โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมิน PISA 2021 
 3.4.5  โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.4.6  โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3.4.7  โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 
 3.4.8  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
 3.4.9  โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
 3.4.10 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
 3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนา ท่ียั่งยืน 
(The Education for Sustainable Development) 
 3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพคร ู
 3.4.14 โครงการเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะท่ี พึงประสงค 
 3.4.15 โครงการจัดการศึกษาใหเด็ก ผูท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
 3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 3.4.17 โครงการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 3.4.18 โครงการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรีและกีฬา 
 3.4.19 โครงการสงเสริมการเรียนรูดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา 
เพ่ือความเปนเลิศ 
 3.4.20 โครงการครูคลังสมอง 
 3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐดานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูนํา 
 3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
 3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรียนรูเชิงกระบวนการ สูความทัดเทียม
นานาชาติ 
 3.4.24 โครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 
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 3.4.25 โครงการคืนครูใหนักเรียน 
 3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย 
 3.4.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
 3.4.28 โครงการชวยเหลือกลุมเปาหมายทางสังคม 
 3.4.29 โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือตอการศึกษา 
และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 3.4.30 โครงการสงเสริมภาษาตางประเทศท่ีสอง ความเปนพลเมืองในการพัฒนาสูโรงเรียน 
ในประชาคมอาเซียน 
 3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามพหุปญญา 
 3.4.33 โครงการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานดานสุขภาพพลานามัย 
 3.4.34 โครงการพัฒนาเครือขายและสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 
 3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสูสมรรถนะแขงขันในศตวรรษท่ี 21 
มาตรฐานสากล 
  3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
  3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
  3.4.38 โครงการสงเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสูสากล 
  3.4.39 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติ 
  3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
  3.4.41 โครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม นําสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
  3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและหุนยนต สพฐ. 
  3.4.43 โครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ 
 3.4.44 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะ 
  3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
  3.4.47 โครงการฝกอบรมหลักสูตรท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดและหนวยงานภายนอกเปนผูจัด 
  3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเปนตนแบบในการยกยองเชิดชูเกียรติ 
  3.4.49 โครงการศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ 
  3.4.50 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแขงขัน 
ในประชาคมอาเซียน 
 3.4.51 โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 3.4.52 โครงการจางครูตางชาติโครงการ English for All 
 3.4.53 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอยางมีคุณภาพ 
 3.4.54 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุมพิเศษ 
 3.4.55 โครงการ พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
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 3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
 3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) 
 3.4.58 โครงการสงเสริมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (School as Learning Community)  
เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุนใหม 
 3.4.59 โครงการเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใชสถานศึกษาเปนฐาน 

 4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 4.1 เปาหมาย  
 ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

 4.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอ

ประชากรกลุมอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 

    - ระดับประถมศึกษา 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 

100 

100 

78 

 
 

100 

100 

100 

78 

 
 

100 

100 

100 

78 

2 จํานวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจําเปน 

3,630,00
0 

3,630,00
0 

 

3,630,0
00 

 

3 รอยละของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ ไดรับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรยีนยากจน 

20 20 20 

 4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูเรียน 
 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงขอมูลสารสนเทศ 
ผูสําเร็จการศึกษา ปพ. 3  
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           4.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 4.4.1  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 4.4.2  โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 
 4.4.3  โครงการสนับสนุนผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 4.4.4  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ เด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
 4.4.5  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 4.4.6  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 4.4.7  โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.4.8  โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบ 
 4.4.9  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.4.11 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  5.1 เปาหมาย 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป าหมายการพัฒนาอยางยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

          5.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรู ความ

เขาใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม  

75 80 85 

         5.3 แนวทางการพัฒนา 
 สรางจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

         5.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 5.4.1 โครงการคายเยาวชนรักษพงไพร 
 5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม  
ดวยการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 5.4.3 โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา “สืบสานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”  ตามเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 5.4.4 โครงการรักษป าน าน ตามโครงการพระราชดําริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 5.4.5 โครงการโรงเรียนสเีขียว 
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 6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 เปาหมาย 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา  
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 6.2 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 จํานวนกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล

เพ่ิมข้ึน 

2 2 2 

2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตร
ชาติเพ่ิมข้ึน 

15 20 25 

3 รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคาคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA)  
ไมนอยกวารอยละ 85 

80 90 95 

4 รอยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

50 50 50 

5 รอยละของสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษามี
ความอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

60 80 100 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษา  
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.3.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 6.3.3 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได
อยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ 
 6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีและสถานศึกษา เปนฐาน 
เพ่ือใหสามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีอิสระและคลองตัว เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 

 6.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 6.4.2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม 
 6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ของ สพฐ. และหนวยงานในสังกัด โดยใชระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 
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 6.4.5 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบ (e-MES) 
 6.4.6 โครงการสงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานใหโรงเรียนนิติบุคคล 
 6.4.7 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 
 6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุมโรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 
 6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศผูสําเร็จการศึกษา ปพ.3 
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เร่ือง  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
                                     --------------------------------------- 
                ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษากําหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกดานโดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษย
ท่ีหลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก
อนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 

       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน 
“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี้ 
 

1. ดานความปลอดภัย 

1.1  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ           
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 
 2.  ดานโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
      2.2  ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพตา
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
      2.3  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกันไมใหออก
จากระบบการศึกษารวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทา
เทียมกัน 

     2.4  สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ  
ในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  ดานคุณภาพ 
      3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลก        
ในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน  เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  
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      3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการเลือก
ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
     3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ท่ีเนนการ
พัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
    3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล   
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
 4.  ดานประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน    
บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี
สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนและสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ี
ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    4.6 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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   สวนที่  ๓ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก (SWOT)  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพ่ือสงเสริม/พัฒนาจุดแข็งและโอกาส  แกไขปรับปรุงจุดออนและอุปสรรค           
ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารจัดการตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน (VISION) 
   “เปนองคกรคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน ผู เรียนเปนคนดี  มีวินัย                
มีคุณลักษณะและทักษะท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอีสาน” 
 

พันธกิจ  (MISSION) 
   ๑. สงเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานผูเรียนใหเปนไปตามพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 
   ๒. สงเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ผูเรียนเปนคนดี มีวินัย 
มีคุณลักษณะและทักษะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ       
วิถีอีสาน  
   ๓. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส ความเสมอภาคทาง
การศึกษา  
   ๔. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๕. พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนองคกรคุณภาพ องคกรแหงการเรียนรู สงเสริมให
บุคลากรปฏิบัติและยึดม่ันในคานิยมองคกร  
   ๖. บริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางเปนระบบ ไดมาตรฐาน ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เขามาชวย บริหารตามแนวทางของธรรมาภิบาล และสรางเครือขายการพัฒนา   

เปาประสงค (GOALS) 
            ๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ๔ ดาน ตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 
   ๒. ผูเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เปนคนดี มีวินัย มีคุณลักษณะและทักษะตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอีสาน 
   ๓. ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ เสมอภาค    
และมีความปลอดภัย 
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   ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการ
ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการคร ู          
และบคุลากรทางการศึกษา 
   ๕. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของ      
ธรรมาภิบาล ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหาร และสรางเครือขายการพัฒนาโดยยึดพ้ืนท่ีอําเภอ กลุมเครือขาย
สถานศึกษา สถานศึกษา และหองเรียนเปนฐาน 
   ๖. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคณะกรรมการดานติดตามประเมินผลการศึกษา (ก.ต.ป.น.
และ อ.ก.ต.ป.น.) เปนกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
   ๗. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีนวัตกรรมเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอนท่ีเปน
แบบอยางได 

คานิยมองคกร 
  องคกรทันสมัย  ใสใจบริการ  งานสัมฤทธิ์ผล  พัฒนาตน  โปรงใสตรวจสอบได 

การขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ไดกําหนดนโยบายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ          
ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 โดยดําเนินการตามกลยุทธ ดังนี้ 
 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธท่ี 4  การสรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายตัวช้ีวัด 
ตามกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิ
เปาหมาย 1.1 สถานศึกษาพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา         

ของรัชกาลท่ี 10 เก่ียวกับทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม    มีคานิยม ท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว 
ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม (คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย 
ดานการศึกษา ของรัชกาลท่ี 10 เก่ียวกับทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาต ิ     
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ        
ตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
(คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

เปาหมาย 1.2 ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตัวชี้วัด ท่ี  1.2.1 รอยละ 100 ของผู เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรมการเรียนรู    
ให ผู เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึด ม่ันการปกครองระบอบประชาธิป ไตย                 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 เปาหมาย 1.3 สถานศึกษานําความรูเก่ียวกับ วิถีอีสาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู  
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู         
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการนําเอาวิถีอีสาน บูรณาการการเรียนรู เพ่ือให
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

เปาหมาย 1.4 ผูเรียนมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับ    

ภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต     
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ อุบัติเหตุ ฝุน PM 2.5 COVID-19       
และอ่ืนๆ 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.4.2 รอยละ 100 ของผูเรียนมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกตามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคง 

เปาหมาย 1.5 ผูเรียนไดรับการปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง ผานกระบวนการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและจิตอาสา 

ตัวชี้วัดท่ี 1.5.1 รอยละ 100 ของผู เรียนไดรับการปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย จิตสาธารณะ            
ผานกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

เปาหมายท่ี 1.6 หนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ 
(ITA online) 

ตัวชี้วัดท่ี 1.6.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A,AA 

ตัวชี้วัดท่ี 1.6.2 รอยละ 80 ของสถานศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A,AA 

กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายท่ี 2.1  ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21(3R8C) 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 รอยละ 50 ของผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห      
และเขียน  

เปาหมายท่ี 2.2  ผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะดานอาชีพ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1 รอยละ 80 ของผูเรียนเปนผูมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีความสามารถพิเศษ
ดานผูนํา ดานนักคิด ดานสรางสรรค ดานนักวิชาการ ดานนักคณิตศาสตร ดานนักวิทยาศาสตร ดานนักภาษา  
ดานนักกีฬา ดานนักดนตรี ดานศิลปน และนักเรียนท่ีเขาแขงขันระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดท่ี 2.2.2 รอยละ  100 ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรู 
ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2.3 รอยละ  100 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรู 
ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

เปาหมายท่ี 2.3 ผู เรียนมีความสามารถดานรู เรื่องการอาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่อง
คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1 รอยละ  100 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA style 
   เปาหมายท่ี 2.4 ผูเรียนมีทักษะ และความสามารถทางวิชาการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.4.1 รอยละ 60 ของผูเรียนแตละระดับชั้น(ประถมศึกษาปท่ี 1–6) ผานเกณฑการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในการสื่อสารในระดับดีข้ึนไป(เกรด 3 ข้ึนไป) 
   ตัวชี้วัดท่ี 2.4.2 รอยละ 60 ของผูเรียนกลุมเปาหมายผานการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามท่ีกําหนด 
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.4.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีสถานศึกษาท่ีมีความพรอมในการจัดหองเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) ระดับดีข้ึนไป 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
เปาหมายท่ี 3.1  หนวยงานมีและจัดทํากรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรทองถ่ิน          

ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถ่ิน และสอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกรอบหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน 

สาระทองถ่ินและสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  
ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินท่ีสอดคลอง        

กับเปาหมาย จุดเนน สาระทองถ่ิน และสอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และกรอบ
หลักสูตรระดับทองถ่ินตามความตองการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการนําหลักสูตรระดับทองถ่ินไปใชพัฒนาการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจ ในการจัดทํา   

และใชหลักสูตร 
เปาหมายท่ี 3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ และตระหนักรูในการจัดทําและใช

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือหลักสูตรฐานสมรรณะ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.2.1 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความเขาใจ และตระหนักรู 
ในการจัดทําและใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือหลักสูตรฐานสมรรณะ 

เปาหมายท่ี 3.3 สถานศึกษามีการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑท่ีกําหนด 
เปาหมายท่ี 3.4  สถานศึกษาไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาตาม

ภารกิจ และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.4.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ  
การจัดการศึกษาตามภารกิจ และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 เปาหมายท่ี 3.5 สถานศึกษาไดรับการกํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.5.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีไดรับการกํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาหมายท่ี 3.6 สถานศึกษามีการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนําผลไปใชในการพัฒนางาน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.6.1 รอยละ 60 ของสถานศึกษามีการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมใหครู  
และบุคลากรทางการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนําผลไปพัฒนางานในหนาท่ี 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6.2 รอยละ 60 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาดานการสงเสริม    
การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนําผลไปพัฒนางานในหนาท่ี 

เปาหมายท่ี 3.7 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมใหมีการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการ 
และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.7.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีไดรับการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการและนํา
ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  เปาหมายท่ี 3.8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู  
  ตัวชี้วัดท่ี 3.8.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการดําเนินการพัฒนา การจัดการความรู (Knowledge 
Management :KM) ของบุคลากรในสํานักงาน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.8.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการดําเนินการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ท้ังในระดับกลุม ระดับองคกร และระหวางองคกร  
  ตัวชี้วัดท่ี 3.8.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสรุปองคความรูจากการทํา KM/PLC และนําไปใช 
ในการพัฒนา และนํากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกตใชเพ่ือการพัฒนา 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.8.4 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจและสามารถ
พัฒนาตนเองผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management :KM) 

ตัวชี้วัดท่ี 3.8.5 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

เปาหมายท่ี 3.9 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานดานการ
บริหารงานบุคคล 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.9.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนบริหารอัตรากําลัง  

ตัวชี้วัดท่ี 3.9.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งดวยระบบคุณธรรม 
ตัวชี้วัดท่ี 3.9.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 3.9.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการเสริมสรางวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 3.9.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการยกยองเชิดชูเกียรติ และสงเสริมความกาวหนาใน

วิชาชีพแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมายท่ี 3.10 ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

เพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.10.1 รอยละของสถานศึกษามีจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีคะแนน         
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมาทุก
กลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.10.2 รอยละของสถานศึกษามีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมาทุกกลุมสาระ
การเรียนรูท่ีไดรับการประเมิน 

เปาหมายท่ี 3.11 ผูเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) สูงข้ึน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.11.1 รอยละ 80ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด  
เปาหมายท่ี 3.12 เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ดาน (รางกาย อารมณจิตใจ 

สังคม สติปญญา) ผานเกณฑการประเมินคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.12.1 รอยละ100ของเด็กกลุมเปาหมายผานเกณฑการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
(รางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญา)  
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  ตัวชี้วัดท่ี 3.12.2 รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

เปาหมายท่ี 3.13 สถานศึกษาใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 3.13.1 รอยละ100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดท่ี 3.13.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวม

ระดับดีข้ึนไป  
ตัวชี้วัดท่ี 3.13.3 รอยละ100 ของสถานศึกษามีการติดตามและพัฒนาสงเสริมสนับสนุน กํากับดูแล

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 3.13.4 รอยละ100 ของสถานศึกษาเปาหมายไดรับการเตรียมความพรอมสําหรับ          

การประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
เปาหมายท่ี 3.14 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.14.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
 เปาหมายท่ี 3.15 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือเสริมสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยง 
สูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.15.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือเสริมสรางทักษะ
พ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 
 เปาหมายท่ี 3.16 สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดใชกระบวนการคิดวิเคราะหและ
ลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.16.1 รอยละ 100 สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดใชกระบวนการ
คิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 เปาหมายท่ี 3.17 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน 
(Coding) 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.17.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 
 เปาหมายท่ี 3.18 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  Education) และนวัตกรรม
การเรียนรู  

ตัวชี้วัดท่ี 3.18.1  รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) และสรางนวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับสะเต็มศึกษา  

เปาหมายท่ี 3.19 สถานศึกษาใชดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือการเรียนรูและเปนเครื่องมือการเรียนรูของ
ผูเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.19.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีใชดิจิทัลแพลตฟอรม เพ่ือการเรียนรูและเปน
เครื่องมือการเรียนรูของผูเรียน เชน DEEP , DLIT , DLTV และแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย เปนตน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.19.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนผานระบบดิจิทัลและหรือระบบ
ผสมผสาน 
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กลยุทธท่ี 4 การสรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
เปาหมายท่ี 4.1 จํานวนประชากรวัยเรียนท่ี มีอายุ ถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับได เขาเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สัดสวนนักเรียนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง 
  ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1 รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนท่ีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ไดเขาเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2 สัดสวนของนักเรียนปฐมวัย 1-3 ตอประชากรกลุมอายุ 3-6 ปเปน 90:100 คน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไมมีนักเรียนออกกลางคัน 

เปาหมายท่ี 4.2 อัตราการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนของผูเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษา
ปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 6 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2.1 รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ตัวชี้วัดท่ี 4.2.2 รอยละ 50 ของผูเรียนกลุมเปาหมายไดศึกษาตอสายอาชีพ 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2.3 รอยละ80ของผูเรียนกลุมเปาหมายมีทักษะอาชีพสามารถออกไปประกอบอาชีพได 

โดยไมเรียนตอ 
เปาหมายท่ี 4.3 ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการดูแลชวยเหลือ    

และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3.1 รอยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวมไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษา

เต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3.2 รอยละ 100 ของเด็กดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือและสงเสริมใหไดรับการศึกษา  

เต็มตามศักยภาพ 
เปาหมายท่ี 4.4 ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4.4.1 รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยท่ีมีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี้ วัด ท่ี  4.4.2 รอยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  1 ถึง ชั้ น มัธยมศึกษาป ท่ี  6                

มีผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 
เปาหมายท่ี 4.5 สถานศึกษาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
ตัวชี้วัด 4.5.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาสงเสริมการใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูหรือเปน

เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู และจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
ตัวชี้วัด 4.5.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของสถานศึกษาใหเอ้ือ

ตอการเรียนรูของผูเรียน เชน โรงอาหาร หองน้ํา หองสวม หองปฏิบัติการ สนามเด็กเลน เปนตน 
ตัวชี้วัด 4.5.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาของสถานศึกษาใหเอ้ือ

ตอการเรียนรูของผูเรียน เชน สื่อการเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ทุนการศึกษา เปนตน 
ตัวชี้วัด 4.5.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดมีการพัฒนาดานการมีสวนรวมของเอกชน บาน วัด รัฐ 

โรงเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน เชน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ครูภูมิปญญาทองถ่ิน แหลง
เรียนรูในชุมชน เปนตน  
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เปาหมายท่ี 4.6 สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางความปลอดภัยใหกับผูเรียนครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 4.6.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีความปลอดภัยท้ังดานรางกาย  จิตใจ อารมณ และสังคม 
ตัวชี้วัด 4.6.2 รอยละ 100 ของครูมีความปลอดภัยท้ังดานรางกาย จติใจ อารมณ และสงัคม 
ตัวชี้วัด 4.6.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีและดําเนินการตามแนวทาง มาตรการ คูมือใน           

การดําเนินงานสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 4.6.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
ตัวชี้วัด 4.6.5 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีขอมูลนักเรียนท่ีไดรับการดูแลชวยเหลือตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

กลยุทธท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
 เปาหมายท่ี 5.1 สถานศึกษามีการสงเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปจัดการอยางเหมาะสม 
ถูกตองตามหลักวิชาการ  

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอย
กอนท้ิง เชน การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือใหความรู 
ศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรู เปนตน 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรนําขยะมูลฝอยมาใช
ประโยชน เชน หมักทําปุย น้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงไสเดือน ธนาคารขยะ ผาปารีไซเคิล เปนตน 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1.5 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เชน ถุงพลาสติกหูหิ้ว แกว
พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เปนตน 

เปาหมายท่ี 5.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสงเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของหนวยงาน  

ตัวชี้วัดท่ี 5.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปจัดการอยางเหมาะสม 
ถูกตองตามหลักวิชาการ  

ตัวชี้วัด ท่ี 5.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกิจกรรมใหความรู ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
กอนท้ิงแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน เชน การจัดกิจกรรมรณรงค การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือใหความรู
เปนตน 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการนําขยะมูล
ฝอยมาใชประโยชน เชน หมักทําปุย น้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงไสเดือน ธนาคารขยะ ผาปารีไซเคิล เปนตน 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เชน ถุงพลาสติกหูหิ้ว           
แกวพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เปนตน 

เปาหมายท่ี 5.3 หนวยงานมีการสงเสริมใหลดการใชพลังงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 5.3.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการสงเสริมใหลดการใชพลังงาน เชน การประหยัด

พลังงานดานไฟฟา พลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง การใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค เปนตน 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.3.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสงเสริมใหลดการใชพลังงาน เชน การประหยัด
พลังงานดานไฟฟา พลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลิง การใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค เปนตน 

กลยุทธท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เปาหมายท่ี 6.1 โรงเรียนกลุมเปาหมายเฉพาะไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหดําเนินงานอยางมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุมเปาหมายมีผลการประเมินการยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการ ระดับดีข้ึนไป  (รอยละ 70 ข้ึนไป) 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1.2 รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1.3 รอยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสมีนวัตกรรมในการสงเสริมทักษะอาชีพสูการมี

งานทํา 
  เปาหมายท่ี 6.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการและ
นโยบาย จัดทํารายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน   
 ตัวชี้วัดท่ี 6.2.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการและนโยบาย 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.2.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ท่ีมีความสอดคลองกับภารกิจ บริบทขององคการและนโยบาย จัดทํารายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน  
 เปาหมายท่ี 6.3 หนวยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน  
 ตัวชี้วัดท่ี 6.3.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการบริหาร 
เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บขอมูลผานระบบคลาวด (Cloud 
Computing) ฐานขอมูล (Big Data) การใชระบบ VIDEO Conference เปนตน 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.3.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน เชน การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) การจัดการศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (DEEP) หรือชองทางการศึกษาทาง Social media เปนตน  
 ตัวชี้วัดท่ี 6.3.3 รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาผานเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอรม เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เชน แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (DEEP) ศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคล เพ่ือความเปนเลิศ (HECE) หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมอ่ืนๆ เปนตน 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.3.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการบริหาร 
เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส EO-CMS (Smart Area Yst2) การจัดเก็บขอมูลผานระบบคลาวด (Cloud 
Computing) ฐานขอมูล (Big Data) การใชระบบ VIDEO Conference ระบบการบริหารงบประมาณ (BRS) 
เปนตน 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.3.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน เชน การพัฒนาระบบคลังขอสอบออนไลน การนิเทศออนไลน วารสารออนไลน คลังความรู
ออนไลน (KM) เปนตน 
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เปาหมายท่ี 6.4 หนวยงานมีแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 6.4.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนการใชงบประมาณและหรือแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ตัวชี้วัดท่ี 6.4.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณ

ผานกระบวนการตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเครือขาย 
เปาหมายท่ี 6.5 หนวยงานจัดระบบบริหารจัดการ เปนไปตามมาตรฐานและสงเสริมคุณภาพ

สถานศึกษา 
ตัวชี้วัด ท่ี  6.5.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐาน           

การปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการกํากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดท่ี 6.5.2 รอยละ 90 ข้ึนไปของผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีมีตอระบบบริหารจัดการของ

สถานศึกษา (ระดับมากข้ึนไป) 
ตัวชี้วัด ท่ี  6.5.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐาน            

การปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการกํากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดท่ี 6.5.4 รอยละ 90 ข้ึนไปของผูรับบริการมีความพึงพอใจท่ีมีตอระบบบริหารจัดการของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ระดับมากข้ึนไป) 
ตัวชี้วัดท่ี 6.5.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีผลงานท่ีแสดงถึงความสําเร็จ

และเปนแบบอยางไดอยางนอยหนวยงานละ 5 ชิ้น 
เปาหมายท่ี 6.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือการ

บริหารและการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 6.6.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมใน

การบริหารโดยเครือขาย เชน เครือขายกลุมโรงเรียน อนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เปนตน 

เปาหมายท่ี 6.7 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหารงานดานการบริหารงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 6.7.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนบริหารอัตรากําลัง และบริหารอัตรากําลังอยางมี
ประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 6.7.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดวยระบบคุณธรรม 

เปาหมายท่ี 6.8 หนวยงานมีการสื่อสารและประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 6.8.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธผลสําเร็จของ        

การดําเนินงานดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน จดหมายขาว วารสารออนไลน เว็บไซตสถานศึกษา หรือ Social 
media เปนตน 

ตัวชี้วัดท่ี 6.8.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธผลสําเร็จของ          
การดําเนินงานดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน จดหมายขาว วารสารออนไลน เว็บไซตสถานศึกษา หรือ Social 
media เปนตน 
  
 

 



                                                              แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หนา ๕๕ 

 

  

                                  สวนที่  ๔ 
        

 

สรุปแผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษายโสธร เขต ๒ 

 งบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

 
ลําดับที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. 
หนวยงาน

อ่ืน 
1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

สงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร  เขต 2 

- 1,00๐,๐๐0 - กลุมงานใน สพป.
ยโสธร เขต 2 

2 ส ง เส ริ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต าม
น โยบ าย เร งด วนของสํ านั ก
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

- 78๐,๐๐0  กลุมงานใน สพป.
ยโสธร เขต 2 

3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย
กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินตําแหนงและ
วิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 1,00๐,๐๐0  กลุมบริหารงาน
บุคคล 

รวมงบประมาณ - 2,780,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หนา ๕๖ 

 

โครงการ                                      ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา               
                                                ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ยุทธศาสตรชาติ                             ดานท่ี 1 – 6 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 ,12 ,20,21  
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   เปาหมายท่ี 1 - 4 
แผนงาน                                      พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ                    ขอท่ี 1 - 6 
ลักษณะโครงการ                             ใหม            ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ                                  กลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ระยะเวลาดําเนินการ                       1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เปนหนวยงานดําเนินการจัดและ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมุงเนนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และกลุมตางๆ ซ่ึงเปนกลุมงาน
หลักท่ีจะดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงค 
บรรลุผลการดําเนินงานไดทันทวงทีตองปรับปรุงศักยภาพในการใหบริการแกสถานศึกษา ขาราชกาครู บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไป ท้ังอํานวยความสะดวกและปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการ จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษาตามนโยบาย  จุดเนน  
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปนงานประจําของกลุมงานในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  2.2  เพ่ือสนับสนุนภารกิจตามนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร    
เขต 2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานการจัดการศึกษา
ในสังกัดอันเปนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  2.3 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติจนบรรลุ
เปาหมายและสงผลดีตอการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

3.  เปาหมาย 
  สนับสนุนภารกิจ/งาน/โครงการ และกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบาย  จุดเนน  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  รวมถึงภารกิจงานประจําตามนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตามความเห็นชอง
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2 ตามความเหมาะสมและความจําเปน ท้ังนี้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
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4. กิจกรรมดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ป 2564 ป 2565 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.วิเคราะหภารกิจงาน 
   จัดระบบการบริหาร 
   จัดการ 

/ / /          

2.เสนอแผนงาน/โครงการ 
  เพ่ือขอความเห็นให 
  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 
  พิจารณาอนุมัติ 

 / / / / / / / / /   

3.ดําเนินการขับเคลื่อน 
   นโยบาย จุดเนน   
   มาตรฐาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ 

 / / / / / / / / /   

4.กํากับ ดูแล สงเสริม 
   สนับสนุน  ชวยเหลือ 
   พัฒนาสถานศึกษา 
   สรางและพัฒนาเครือขาย 
   ความรวมมือ 

 / / / / / / / / /   

5.ติดตามผลการดําเนินงาน      /   /   / 
6.ประเมินผล/สรุปรายงาน      /   /   / 

 

5.  งบประมาณ   จํานวน  1,000,000  บาท (ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)                                                                                        
 จัดสรรเพ่ือสนับสนุนใหดําเนินภารกิจงาน/โครงการ  สนองนโยบาย  จุดเนน  มาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ี  นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามความเห็นชอบของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2  เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา                                              

6.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      6.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สามารถดําเนินการบริหารงานจัด
การศึกษาตามนโยบาย  ภารกิจ  และจุดเนน  ไดครบถวนท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

6.2   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สนับสนุนภารกิจงาน / โครงการและ 
กิจกรรมในการจัดการศึกษาตรงกับสภาพปญหาและความตองการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร     
เขต 2 สงผลตอการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 



                                                              แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หนา ๕๘ 

 

โครงการ                                      สงเสริมประสิทธิภาพตามนโยบายเรงดวนของสํานักงานคณะกรรมการ 
                                                 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรชาติ                             ดานท่ี 1 – 6 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       ประเด็นท่ี 11 ,12 ,20,21  
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   เปาหมายท่ี 1 - 4 
แผนงาน                                      พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ                    ขอท่ี 1 - 6 
ลักษณะโครงการ                             ใหม            ตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบ                                  กลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ระยะเวลาดําเนินการ                       1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการจัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมุงเนนการ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาภายใตวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายการดําเนินการ กลยุทธ  กรอบและแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพบวาภารกิจในการจัดการศึกษาท่ีจะสามารถตอบสนองเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ท่ีมีหลากหลาย  ครอบคลุมนโยบายและจุดเนน  รวมถึง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  จึงไดกําหนดโครงการนี้ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษาตามนโยบาย  จุดเนน  
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
เรงดวน 
  2.2  เพ่ือสนับสนุนภารกิจเรงดวนตามนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานการจัด
การศึกษาในสังกัด 
  2.3  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบจัดการตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาภาครัฐ 
  2.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติจนบรรลุเปาหมาย
และสงผลดีตอการพัฒนาสถานศึกษา 

3.  เปาหมาย 
  สนับสนุนภารกิจ/งาน/โครงการ และกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบาย  จุดเนน  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  รวมถึงภารกิจเรงดวนตามนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตามความเห็นชอง
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2 ตามความเหมาะสมและความจําเปน เรงดวน 



                                                              แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หนา ๕๙ 

 

 
4. กิจกรรมดําเนินการ 

 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ป 2564 ป 2565 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.วิเคราะหภารกิจงาน 
   จัดระบบการบริหารจัดการ 

/ / /          

2.เสนอแผนงาน/โครงการ 
  เพ่ือขอความเห็นให 
  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 
  พิจารณาอนุมัติ 

  / / / / / / / /   

3.ดําเนินการขับเคลื่อน 
   นโยบาย จุดเนน มาตรฐาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ 

  / / / / / / / /   

4.กํากับ ดูแล สงเสริม 
   สนับสนุน  ชวยเหลือ 
   พัฒนาสถานศึกษา 
   สรางและพัฒนาเครือขาย 
   ความรวมมือ 

  / / / / / / / /   

5.ติดตามผลการดําเนินงาน      /   /   / 
6.ประเมินผล/สรุปรายงาน      /   /   / 
 

5.  งบประมาณ   จํานวน  780,000  บาท (ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)                                                                                        
  จัดสรรเพ่ือสนับสนุนใหดําเนินภารกิจงาน/โครงการ  เพ่ือสนองนโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนนโยบาย
เรงดวนตามความเห็นชอบของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2                                                 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     6.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สามารถดําเนินการบริหารงาน
จัดการศึกษาตามภารกิจ นโยบาย  กลยุทธ  และจุดเนน  ไดครบถวน 

6.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สนับสนุนภารกิจงาน / โครงการ 
และกิจกรรมในการจัดการศึกษาตรงกับสภาพปญหาและความตองการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร     
เขต 2 และนโยบายเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

 



                                                              แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หนา ๖๐ 

 

โครงการ   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เปาหมายท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
กลยุทธ    ท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ลักษณะโครงการ  (/) โครงการใหม      ( ) โครงการตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The project of Raising the 
Quality of Education base on Performance Appraisal methods)  ใ ช อั ก ษ ร ย อ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร              
คือ EDPAproject เกิดข้ึนตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา การกํากับ 
ติดตาม ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือให                
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และระดับนโยบาย ประกอบกับ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสายงาน ซ่ึงกําหนดใหทุกตําแหนงจัดทําขอตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement : 
PA) กับผูบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง และตามประเด็นพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสําคัญ 
ผลของการพัฒนาตามขอตกลงดังกลาว นําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา และเปนขอมูลสําหรับการขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน คงวิทยฐานะ และหรือเพ่ือการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือใหการประเมินตําแหนงและการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีการบูรณาการเชื่อมโยงอยางเปนระบบโดยมุงหวังใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก และครู เปนผูท่ีมีสมรรถนะ สามารถแกปญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดคน ปรับเปลี่ยนและสรางการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาในบทบาทหนาท่ีของตําแหนงตน อันเปนการสงผลตอการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู คุณภาพครู คุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายการศึกษาและยุทธศาสตรของชาติ 

 

๒. วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพ่ือกําหนดประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายคุณภาพการศึกษาท่ีจะยกระดับ

หรือพัฒนาใหสูงข้ึน  
  ๒.๒ เพ่ือจัดทําขอตกลงในการพัฒนางานท่ีสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีในตําแหนงกับภารกิจ

ของหนวยงานตามสภาพบริบท  
  ๒.๓ เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามขอตกลงในการพัฒนางาน 
  ๒.๔ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงในการพัฒนางาน 
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  ๒.๕ เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด          
รายหนวยงานและโดยรวม  

  ๒.๖ เพ่ือคนหาวิธีการทีดี นวัตกรรมในการยกระดับหรือพัฒนาการศึกษาใหสูงข้ึน 
 

๓. เปาหมาย 
  ๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ (Output) 
   ๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีประกาศกําหนดเพ่ือกําหนดประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายคุณภาพการศึกษาท่ีจะยกระดับหรือพัฒนาใหสูงข้ึน  
   ๒) ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูทุกคนสามารถจัดทําขอตกลง
ในการพัฒนางานท่ีสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีในตําแหนงกับภารกิจของหนวยงานตามสภาพบริบท  
   ๓) ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูรอยละ๘๐ มีวิธีการแนวทาง 
รูปแบบ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   ๔) ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูทุกคนไดรับการนิเทศกํากับ 
ติดตามการปฏิบัติงานตามขอตกลงในการพัฒนางาน 
   ๕) ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูทุกคนไดรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามขอตกลงในการพัฒนางานตามท่ีกําหนด 
   ๖) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด รายหนวยงานและโดยรวม  
   ๗) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีวิธีการทีดี นวัตกรรมในการยกระดับหรือพัฒนาการศึกษาให
สูงข้ึน 

๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ (Outcome) 
   ๑) ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูจัดทําขอตกลงในการพัฒนา
งานท่ีสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีในตําแหนงกับภารกิจของหนวยงานตามสภาพบริบท และสอดคลองกับ
ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัดและคาเปาหมายคุณภาพการศึกษาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีประกาศกําหนด  

   ๒) ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครู มีการปฏิบัติงานท่ีเปนไป
ตามขอตกลงในการพัฒนางานภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตามขอตกลงในการ
พัฒนางานตามท่ีกําหนด 
   ๓) ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด ตามขอตกลงในการพัฒนา
งานของผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครู มีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน หรือ
เพ่ิมข้ึน  
   ๔) วิธีการทีดี (Best practices) นวัตกรรมในการยกระดับหรือพัฒนาการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถเผยแพรเปนแบบอยางได 
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๔. กิจกรรมการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี ๑ การกําหนดประเด็น เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

๑.๑ การทบทวนผลการดําเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุมนโยบายและแผน 
๑.๒ การกําหนดประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด และ        

คาเปาหมาย 
ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุมนโยบายและแผน 

๑.๓ การประกาศนโยบาย จุดเนน ประเด็น เปาหมาย 
ตัวชี้วัด และคาเปาหมายเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําขอตกลงพัฒนางาน 

ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุมนโยบายและแผน 

กิจกรรมท่ี ๒ การจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 
๒.๑ การสรางหลักสูตรอบรมการจัดทําขอตกลงในการ

พัฒนางาน 
ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุมบริหารงานบุคคล 

๒.๒ การประชาสัมพันธการดําเนินงานตามหลักเกณฑ
วิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะครูฯ(PA) 

ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุมบริหารงานบุคคล 

๒.๓ การอบรมการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุมบริหารงานบุคคล 
๒.๔ การจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตุลาคม ๒๕๖๔ กลุมบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมท่ี ๓ การดําเนินการตามขอตกลงในการพัฒนางาน 
๓.๑ การพัฒนาแนวทาง รูปแบบ วิธีการการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามขอตกลงในพัฒนางาน 
ตุลาคม ๒๕๖๔-
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ขาราชการครูและ
บุคลากรเปาหมาย 

๓.๒ การดําเนินงานตามแนวทาง รูปแบบ วิธีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามขอตกลงในพัฒนางาน 

ตุลาคม ๒๕๖๔-
กันยายน ๒๕๖๕ 

ขาราชการครูและ
บุคลากรเปาหมาย 

๓.๓ การนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตาม
แนวทาง รูปแบบ วิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามขอตกลงในพัฒนางาน 

ตุลาคม ๒๕๖๔-
กันยายน ๒๕๖๕ 

ขาราชการครูและ
บุคลากรเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี ๔ การประเมินการดําเนินการตามขอตกลงพัฒนางาน 
๔.๑ การประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงพัฒนา

งาน 
กันยายน ๒๕๖๕ กลุมบริหารงานบุคคล 

๔.๒ การประกวดและหรือการประเมินวิธีการทีดี (Best 
practices) หรือนวัตกรรมในการยกระดับหรือ
พัฒนาการศึกษา 

กันยายน ๒๕๖๕ กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔.๓ การจัดแสดงผลงานและการเผยแพรผลงาน วิธีการ
ปฏิบัติทีดี (Best practices) หรือนวัตกรรมในการ
ยกระดับหรือพัฒนาการศึกษา 

กันยายน ๒๕๖๕ กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี ๕ การรายงานและทบทวนผลการดําเนินงานตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

๕.๑ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กันยายน ๒๕๖๕ กลุมบริหารงานบุคคล 
๕.๒ การจัดทําผลรายงานผลการดําเนินตามแนวทาง 

รูปแบบ วิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ขอตกลงในพัฒนางาน 

กันยายน ๒๕๖๕ ขาราชการครูและ
บุคลากรเปาหมาย 

๕.๓ การทบทวนการดําเนินงานตามโครงการฯ กันยายน ๒๕๖๕ กลุมบริหารงานบุคคล 
 

๕.งบประมาณ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ถ่ัวจายทุกรายการ) แผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ ไตรมาสท่ี 
(๑,๒,๓,๔) 

เงินงบประมาณ(บาท) รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

๑ การกําหนดประเด็น เปาหมาย 
ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

๑ - - - - 

๒ การจัดทําขอตกลงในการพัฒนา
งาน 

๑ ๖๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๓ การดําเนินการตามขอตกลง    
ในการพัฒนางาน 

๑,๒,๓,๔ ๓๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๔ การประเมินการดําเนินการ             
ตามขอตกลงพัฒนางาน 

๔ ๒๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 170,000 

๕ การรายงานและทบทวนผล        
การดําเนินงานตามขอตกลงใน
การพัฒนางาน 

๔ - ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวม (บาท) ๑๑๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๖. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ เครื่องมือ 
๖.๑ เชิงปริมาณ 
๑.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีประกาศกําหนด        
ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

วิเคราะห สังเคราะห ประชุม 
สรุปและจัดทําประกาศ 

แบบประเมินฯ 

๒.ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูทุกคนมีความรูเขาใจ สามารถ
จัดทําขอตกลงในการพัฒนางานได 

-ประชุมชี้แจง 
-อบรมพัฒนาฯ 
-ประเมินขอตกลงในการ
พัฒนางาน 

-พัฒนาการจัดทําขอตกลง
พัฒนางาน 
-แบบประเมิน 

๓. ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูรอยละ ๘๐ มีแนวทาง วิธีการ 
รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง 

-การสํารวจและประเมิน
แนวทาง วิธีการ รูปแบบใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-แบบสํารวจ 
-แบบประเมิน 
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๖. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ(ตอ) 
 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ เครื่องมือ 
๖.๑ เชิงปริมาณ (ตอ)  
๔. ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูทุกคนไดรับการนิเทศ  
กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ขอตกลง 

-การนิเทศ ติดตาม 
-การประเมินผล 

-แบบนิเทศ ติดตาม 
-แบบประเมินผลฯ 

๕.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีกรศึกษามีวิธีการทีดี (Best 
practices) นวัตกรรมในการยกระดับหรือพัฒนา
การศึกษาท่ีเปนแบบอยางได 

-การประกวด 
-การประเมินผล 

-แบบประเมินฯ 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
๑.คุณภาพการศึกษาตามประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ตามขอตกลงในการพัฒนางานของผูบริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และ
ครู มีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน หรือเพ่ิมข้ึน 

-การสังเกต 
-การประเมิน 
-การทดสอบ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
คุณภาพการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพตามประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัดการประเมิน (นักเรียน ครู

และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี หรือมี
การพัฒนามากข้ึน มีวิธีการท่ีดี มีนวัตกรรมการศึกษาท่ีเปนแบบอยางได ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นําผลการประเมินฯไปใชเปนคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน และนําไปใชในการ
บริหารงานบุคคลดานอ่ืนๆ 
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      สวนที่  สวนที่  55  

  การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
  งบบริหารจัดการ (งบบริหารจัดการพ้ืนฐาน) : งบดําเนินงาน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ท่ี รายการ 

จัดสรรป 

2565 

 

จัดสรร 

ครั้งท่ี 1 

(2,000,000) 

 

หมายเหตุ 

(1) งบประจําสํานักงาน    

1 คาตอบแทน    

 1.1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 20,000  

 1.2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ - -  

 รวม 100,000 20,000  

2 คาใชสอย    

 2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

  (คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก) 

200,000 100,000  

 2.2 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 50,000 20,000  

 2.3 คาซอมแซมครุภัณฑ 20,000 20,000  

 2.4 คาซอมแซมสิ่งกอสราง 20,000 20,000  

 2.5 คาซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 100,000 30,000  

 รวม 390,000 190,000  

3 คาวัสดุ    

 3.1 คาวัสดุสํานักงาน 100,000 50,000  

 3.2 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลงิและหลอลื่น 10,000 -  

 รวม 110,000 50,000  

4 คาสาธารณูปโภค 720,000 200,000  

 รวม 720,000 200,000  

5 คาจางลูกจางช่ัวคราวจํานวน   7  อัตรา 900,000 225,000  

 รวม 900,000 225,000  

 รวม 2,220,000 685,000  

 รวมงบประจําสํานักงาน 2,220,000    685,000  

  



                                                          แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนา 66 

 

 
 

ท่ี รายการ 

จัดสรรป 

2565 

 

จัดสรร 

ครั้งท่ี 1 

(2,000,000) 

 

หมายเหตุ 

(2) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แยกเปน    

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายโสธร  เขต 2 

1,000,000 500,000  

2 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพตามนโยบายเรงดวนของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

780,000 315,000  

3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

1,000,000 500,000  

รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,780,000 1,315,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,000,000 2,000,000  
 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ  
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สวนที่  ๖ 
 

 ปจจัยสูความสําเร็จ  

   การบริหารจัดการขับเคล่ือนนโยบายสูความสําเร็จ 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ไดวางแผนการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายใหไปสูความสําเร็จในหลายรูปแบบท้ังการสํารวจขอมูลการนิเทศติดตามชวยเหลือ
สถานศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประเมินผลตัวชี้วัดสถานศึกษาและการวิจัยการศึกษา
ดานตางๆ ตามความเหมาะสมดวยการบริหารจัดการท่ีใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา      
โดยยึดหลัก  
                   ๑. ๔ A คือ Awareness (ความตระหนัก) , Attempt (ความพยายาม) , Achievement 
(ความสําเร็จ) และ Access (ความท่ัวถึงและยั่งยืน) 
  ๒. ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  :  Plan  Do  Check  Act 
  ๓. การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (๓ มาตรฐาน)  
  ๔. การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA : Public Sector Management Quality Award 
  ๕. การบริหารการศึกษาแบบบูรณาการและมีสวนรวม 
  ๖. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

 การกํากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒          
ไดดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดเพ่ือใหบรรลุผลการดําเนินตามตัวชี้วัดกําหนด โดยมีการประเมินผล
การดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๙ รายการ  ประกอบดวย 

 ๑. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลแบบบูรณาการรูปแบบ Three  in one โดยยึดรูปแบบ 
1) 4A   คือ  Awareness (ความตระหนัก) Attempt (ความพยายาม) Achievement (ความสําเร็จ) Access  
(ความ ท่ัวถึงและยั่ งยืน  2 ) ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  :  Plan  Do  Check  Act  3 ) Bsc: Balance  
Scovecard เนนการนําผลการประเมินไปพัฒนา  และปรับปรงุอยางเปนรปูธรรมและตอบแทนรางวัลแกคนทําดี 
 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. การติดตาม ประเมินผลตามนโยบายและจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        4. การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (โปรแกรม KRS) 
                  5. การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
6 ยุทธศาสตร  
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 6.  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๓ มาตรฐาน 
 7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖4 
 8. การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ  4.0  PMGA 
 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีประเมินตําแหนงและวิทยะฐานะ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                         

 โดยผลการประเมินท้ัง 9  รายการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒       
ไดเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของไดรับรูรับทราบผานสื่อท่ีหลากหลาย พรอมท้ัง ไดนํามาศึกษาวิเคราะห
ผลดี  ผลเสียสิ่งท่ีควรพัฒนาปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดียิ่งๆ ข้ึนไป  โดยผูเก่ียวของทุกภาคสวนเขามา          
มีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติรวมประเมินผลและรวมระดมสรรพกําลังเพ่ือการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานชาติตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

       ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



                                                        
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ท่ี   361  / 25๖4 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 4  ป (พ.ศ.2565-2568) 

และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

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

  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและ
สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมุงเนนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จึงไดกําหนดใหจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (พ.ศ.2565 – 2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพ่ือเปนกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในสังกัดโดยใหมีความ
เชื่อมโยงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนการบริหาร
ราชการแผนดินและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
(พ.ศ.2565–2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย
สามารถนําแผนสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายและเปนประโยชนตอราชการอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบตัิการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
   1.1 นายบวร   เทศารินทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 
   1.2 นางสุพิชญชญา  มีแกว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2          รองประธานกรรมการ    
   1.3 วาท่ีรอยเอก อมรรัตน  ศรีขันธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   1.4 นายอาวุธ    ทองบุ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         กรรมการ 
   1.5 นางสมใจ    ม่ิงไชย           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   1.6 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
                                                                                             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา เสนอแนะ กํากับ  ดูแลและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ อันอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมการประเมินสถานภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย 
   2.1 นายบวร   เทศารินทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 
   2.2 วาท่ีรอยเอก อมรรัตน  ศรีขันธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2          รองประธานกรรมการ    
   2.3 นางสมจิตต   รวมแกว  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ      กรรมการ 
   2.4 นางเพ็ญประภา  มีเพียร  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
   2.5 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
   2.6 นางรชันี  คําเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   2.7 นางสาวณัฐนันท  บุญเสนอ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   2.8 นางสาวพัชริตา  อุมแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   2.9 นางสมใจ  ม่ิงไชย          ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   2.10 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
                                                                                             กรรมการและผูชวยเลขานุการ    

  มีหนาท่ี  ประเมินสถานภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สังเคราะหขอมูล) เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
      

3. คณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2565-2568)  และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย    
   3.1 นายบวร   เทศารินทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 
   3.2 นางสุพิชญชญา  มีแกว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2          รองประธานกรรมการ    
   3.3 วาท่ีรอยเอก อมรรัตน  ศรีขันธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   3.4 นายอาวุธ    ทองบ ุ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         กรรมการ 
   3.5 นายเทอดนคร  หองแซง  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       กรรมการ    
   3.6 นางยศวดี   คุณพูล  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       กรรมการ 
   3.7 นายปนภพ   ดําเนิน   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       กรรมการ 
   3.8 นายเศรษฐกานต   สุภารีย   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       กรรมการ 
   3.9 นายสุรศักดิ์  กากแกว  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       กรรมการ 
   3.10 นางสราญจิต   สรรพวุธ  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       กรรมการ 
   3.11 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวย          กรรมการ 
   3.12 ศึกษานิเทศกทุกคน           กรรมการ 
   3.13 นายสมัย  พรสนิธุเศรษฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ    กรรมการ    
   3.14 นางรัชนี  คําเนตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   3.15 นางสาวณัฐนันท  บุญเสนอ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   3.16 นางสาวพัชริตา  อุมแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   3.17 นางสมใจ  ม่ิงไชย          ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   3.18 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
                                                                                             กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
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  มีหนาท่ี  จัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 วิเคราะหนโยบาย กลยุทธ วัตถุประสงค จุดเนนในการดําเนินงาน พรอม
ท้ังพิจารณาตรวจสอบความเปนไปไดของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวบรวม 
จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ฉบับสมบูรณ 
 

4. คณะกรรมการทบทวนและวิพากยแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2565-2568) และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย 
   4.1 นายบวร   เทศารินทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      ประธานกรรมการ 
   4.2 นางสุพิชญชญา  มีแกว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2          รองประธานกรรมการ    
   4.3 วาท่ีรอยเอก อมรรัตน  ศรีขันธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   4.4 นายอาวุธ    ทองบุ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         กรรมการ    
   4.5 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวย          กรรมการ 
   4.6 ศึกษานิเทศกทุกคน           กรรมการ 
   4.7 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ    กรรมการ    
   4.8 นางรชันี  คําเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   4.9 นางสาวณัฐนันท  บุญเสนอ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   4.10 นางสาวพัชริตา  อุมแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   4.11 นางสมใจ  ม่ิงไชย          ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
   4.12 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
                                                                                             กรรมการและผูชวยเลขานุการ        

มีหนาท่ี  ทบทวน และวิพากยแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2565-2568) และ 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
เพ่ือใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

   5. คณะกรรมการจัดทําเอกสารรูปเลมแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2565-2568)  และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย 
   5.1 นายบวร   เทศารินทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2       ประธานกรรมการ 
   5.2 นางสมใจ  ม่ิงไชย   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                กรรมการ 
   5.3 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ    กรรมการ    
   5.4 นางรชันี   คําเนตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   5.5 นางสาวณัฐนันท   บญุเสนอ          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   5.6 นางสาวพัชริตา  อุมแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการ 
   5.7 นางสาวโสภิตวลัย  เบาทอง      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
                                                                                                    กรรมการและเลขานุการ 
     มีหนาท่ี รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
(พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดพิมพ และทําเอกสาร
รูปเลมใหเรียบรอยสมบูรณ  เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
พิจารณาตอไป 
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6. คณะวิทยากร  ประกอบดวย 
   6.1 นายบวร  เทศารนิทร  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2       ประธานกรรมการ 
   6.2 นางสุพิชญชญา  มีแกว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2           รองประธานกรรมการ 
   6.3 วาท่ีรอยเอก อมรรัตน  ศรีขันธ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2      กรรมการ 
   6.4 นายอาวุธ    ทองบุ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2         กรรมการ 
   6.5 นางสมใจ  ม่ิงไชย   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน      กรรมการ 
   6.6 นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ     กรรมการ     
   6.7 นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ     กรรมการ 
   6.8 นางสาวโสภิตวลัย  เบาทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
                                                                                                   กรรมการและเลขานุการ   
  มีหนาท่ี  1. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูตามกําหนด 
    2. เปนผูชวยวิทยากรดานเทคโนโลยีในการดําเนินการบรรยายเนื้อหาและ      
                                    ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2565-2568 และ   
                                    แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  
                                    การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

7. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบดวย 
   7.1 นางสาววันเพ็ญ  ออนแกว    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   ประธานกรรมการ 
   7.2 นางสมใจ  ม่ิงไชย     ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการ 
   7.3 นางแกว  ฉัตรจอหอ    นักวิชาการพัสดุชํานาญการ      กรรมการ 
   7.4 นายวีระพล  โสมณวัตร    พนักงานพัสดุ ส4       กรรมการ 
   7.5 นางสาวโสภิตวลัย เบาทอง    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
                                                                                                   กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหนาท่ี  จัดทําเอกสารเก่ียวกับการเงิน  ดําเนินการเบิก – จาย ยืมเงิน จัดหาวัสดุ  อุปกรณ  
ท่ีใชในการประชุมใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

8. คณะกรรมการประชาสัมพันธ  ประกอบดวย 
   8.1 นางวราภรณ   สิงหคิบุตร ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ     ประธานกรรมการ 
   8.2 นายสรศักดิ์     พรมนิล     ลูกจางชั่วคราว        กรรมการ 
   8.3 นายธรรมภรณ   ธงชยั เจาหนาท่ีธุรการชํานาญงาน             กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  ประชาสัมพันธโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน (พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
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  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังทุกคณะปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ รับผิดชอบ เพ่ือให
การยกรางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดผลดีสามารถนํามาใชประโยชนจริงอนึ่งหากมีปญหาอุปสรรคให
รายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ทราบ 

               ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  8  ตุลาคม  พ.ศ.  2564      

                                                          

                                 
                           (  นายบวร   เทศารินทร  ) 

                         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 

..........พิมพ 

...........ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

คณะผูจัดทํา 

 

 

ท่ีปรึกษา 

       นายบวร   เทศารินทร   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
         นางสุพิชญชญา   มีแกว                รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
         นายอาวุธ   ทองบุ                      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
         วาท่ีรอยเอกอมรรัตน  ศรีขันธ        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
          

คณะทํางาน 

        วาท่ีรอยเอกอมรรัตน  ศรีขันธ         รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
        นางสมใจ   ม่ิงไชย   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
        นายสมัย   พรสินธุเศรษฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
        นางสาวโสภิตวลัย  เบาทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
        นางรัชนี   คําเนตร                นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
        นางสาวณัฐนันท   บุญเสนอ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
        นางสาวพัชริตา    อุมแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 

 
รวบรวมและเรียบเรียง 

       นางสาวโสภิตวลัย  เบาทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 

ออกแบบและจัดทําตนฉบับ 
 

นางสมใจ   ม่ิงไชย  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
นางสาวโสภิตวลัย  เบาทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางรัชนี   คําเนตร                นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายชัชชล     แกนบุบผา  เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน 
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