
แผนปฏิบติัการ
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

  เอกสารหมายเลข 1/2566
  กลุ่มนโยบายและแผน

  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร

 Website : www.yst1.go.th



                          ก             

                                  ค ำน ำ 
   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต  1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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สำรบัญตำรำง 
                   
                  หน้ำ 
 
ตำรำงที่ 1  แสดงกำรจ ำแนกตำมขนำดนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565     5 
ตำรำงที่ 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  6 
              ยโสธร เขต 1 ปี พ.ศ. 2565  (ข้อมลู ณ 10 พฤศจิกำยน 2565) 
ตำรำงที่ 3  แสดงข้อมูลต ำแหน่งและอัตรำบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำแนกตำมวิทยฐำนะ   7 
ตำรำงที่ 4  แสดงจ ำนวนข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน  2565 )    7 
ตำรำงที่ 5  แสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) จ ำแนกตำมกลุ่มสำระ   8 
              ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ ปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2561  -  2564  
ตำรำงที่ 6  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียน  9 
              ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ  2561  -  2564 
ตำรำงที ่7  แสดงคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง  3  ด้ำน  ของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ  9 
              ขั้นพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3  
              ปีกำรศึกษำ 2563-2564                                                                                      
ตำรำงที ่8 แสดงผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร   10 
             ปฏิบัติรำชกำร   หรือระบบ KRS (KPI Report  System)  ปี 2559- 2564 
ตำรำงที่ 9 แสดงผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ   10 
             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สพฐ. 
             หรือรำยงำนผ่ำนระบบ E-MES  ปี 2559- 2565 
ตำรำงที่ 10 แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    11 
               ปีงบประมำณ 2557- 2564 
ตำรำงที่ 11 แสดงผลกำรด ำเนินงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ   11 
               (ITA  online) ปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2565 
ตำรำงที่ 12 แสดงผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินระบบรำชกำร 4.0 (PMQA) ประจ ำปี พ.ศ. 2564 11 
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            ช 

บทสรุปผู้บริหาร 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร         
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ ำง ๆ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 
ในแต่ละปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยให้ระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับ
นโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน  รวมทั้งประมำณกำรรำยได้และ
รำยจ่ำยและทรัพยำกรอ่ืนที่จะต้องใช้ โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 ก ำหนดยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโครงกำร งบประมำณ และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ซ่ึงคำดว่ำจะได้รับจัดสรรงบประมำณ  ประจ ำปี พ.ศ. 2566  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จ ำนวน  5,000,000  บำท  โดยจ ำแนกกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

1. งบพ้ืนฐำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
ค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน  3,800,000    บำท 

2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
รวม  6  กลยุทธ์ จ ำนวน  26  โครงกำร  จ ำนวนเงิน 1,200,000  บำท  ได้แก่ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และชำติ    จ ำนวน  1  โครงกำร 
จ ำนวนเงิน  35,000  บำท  (สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
  กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ   
จ ำนวน  3  โครงกำร  จ ำนวนเงิน  280,000  บำท (สองแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) 
  กลยุทธ์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  จ ำนวน  13  โครงกำร 
จ ำนวนเงิน 530,410  บำท (ห้ำแสนสำมหมื่นสี่ร้อยสิบบำทถ้วน) 
  กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  1 โครงกำร  จ ำนวนเงิน  12,000  บำท (หนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน) 
  กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
จ ำนวน  1  โครงกำร  จ ำนวนเงิน  15,000  บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
  กลยุทธ์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   
จ ำนวน  7  โครงกำร  จ ำนวนเงิน  327,590  บำท  (สำมแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษายโสธร เขต 1    
 

 
  กำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร กำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 ได้ก ำหนดกลไกกำรขับเคลื่อนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรโดยคณะท ำงำนแต่ละกลุ่มภำรกิจ  ซึ่งเป็นกลไกหลักในกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
โดยมีกำรพัฒนำกระบวนกำรในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 
นอกจำกนั้น ยังมีกระบวนกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล โดยวัดควำมส ำเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์       
ซี่งมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทุกไตรมำส  และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเข้ ำสู่ระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ  (e-MENSCR)  
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร      
ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน           
ให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน ให้ได้มีโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ซึ่งเป็น         
ไปตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ที่รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคน
ได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย รวมถึงรัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย และรัฐต้องด ำเนินกำร             
ให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต     
และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำ    
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล โดยที่กำรศึกษำท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถ
เชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของตนและมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ       
อีกทั้งยังสอดคล้องกับค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559  ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน   ด ำเนิ นกำรจัดกำรศึกษำขั้ น พ้ื นฐำน 15 ปี  (กำรศึกษำตั้ งแต่ ระดับ                 
ก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) จนถึงมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3)          
หรือเทียบเท่ำ รวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์) ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย เพื่อเป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และควำมเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหำ
ควำมยำกจน ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน  

 นอกจำกนี้ ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้ยังเป็นไปตำม  กฎหมำย  ระเบียบ            
ที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับกำรท ำแผน บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560         
ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรด ำเนินกำร และตรวจสอบกำรด ำเนินกำร     
ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ และกำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วน รำชกำร ต้องมี
รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำและงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน 
เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของภำรกิจ และเพ่ือให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรภำยในส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดเป้ำหมำย แผนกำรท ำงำน 
ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนหรือโครงกำร และงบประมำณ   ที่จะต้องใช้ในแต่ละงำนหรือโครงกำร และ
ต้องเผยแพร่ให้ข้ำรำชกำรและประชำชนทรำบโดยทั่วกัน และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร  ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ       
แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรี      
ที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
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และกำรบริหำรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภ ำพ ตำมกรอบอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร          
ตำมกฎหมำยกำรจัดตั้งส่วนรำชกำร โดยในส่วนของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์  มี เป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิต                
ในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
นอกจำกนี้เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรมจึงมีกำรก ำหนดแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร โดยที่ในประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้         
มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำคนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สำมำรถแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้    
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และคนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ  
ของพหุปัญญำดีขึ้น นอกจำกนี้ในประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้ำหมำย         
เพ่ือพัฒนำคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำ และ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต     
ซึ่งแผนเหล่ำนี้สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้หน่วยงำน     
ในสังกัดน ำไปเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ       
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1  เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร   มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ.  2546 และตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
           (2)  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ  และหน่วยงำนในเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว                                                            
           (3) ประสำน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           (4) ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           (5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           (7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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  (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร และ
สถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
            (10) ประสำน  ส่งเสริม  กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
            (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทั้งภำครัฐ   เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 (12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 แบ่งส่วน
รำชกำรตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พุทธศักรำช 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 6  และ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำร            
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้       
เป็น (10) ของข้อ 6 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560   แบ่งเพ่ิมเป็น  10  กลุ่มงำน  ดังนี้ 

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 
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กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ

สินทรัพย ์

จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศกึษา             

ใหส้อดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา  

แผนการศึกษา  แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และความต้องการของท้องถิน่  จัดตั้งงบประมาณ  

เงินอุดหนนุทัว่ไป ของสถานศกึษา และหน่วยงานใน

เขตพื้นที่การศกึษา ก ากับดูแล และประเมินผลศึกษา 

วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ 

ประสานส่งเสริมการระดมทรพัยากร                 

การจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครฐั และเอกชน 

ในท้องถิ่น   จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษา

ของสถานศึกษาในสังกดั   และตา่งสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

กลุ่มส่งเสริมการศกึษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มนิเทศตดิตาม และ

ประเมนิผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสรมิ        

การจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

สถานศกึษา 

เด็ก และเยาวชน 

เก่ง  ดี  มีสุข 

 

 
หน่วยตรวจ 

สอบ

ภายใน 

 

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

คณะกรรม 

การตดิตาม 

ตรวจสอบ

และนิเทศ

การศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษายโสธร เขต 1 

กลุ่ม

กฎหมาย 

และคด ี
รอง ผอ.สพป.ยส.1 

 ผอ.สพป.ยส.1 
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สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1  ที่ตั้ง   ถนนแจ้งสนิท   ต ำบลส ำรำญ 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  โทรศัพท์   0 45  712531 – 2   โทรสำร   0 45  711419   
Website  http://www.yst1.go.th มีพ้ืนที่รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษำในพ้ืนที่  4  อ ำเภอ  ได้แก่  
อ ำเภอเมืองยโสธร อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว อ ำเภอมหำชนะชัย และอ ำเภอค้อวัง มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัด
ต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

- ทิศเหนือ      ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดำหำร 
- ทิศตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดอ ำนำจเจริญและอุบลรำชธำนี 
- ทิศใต ้      ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
- ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
              - ข้อมูลจ ำนวนโรงเรียนในสังกัด 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 มีโรงเรียน จ ำนวน  185  แห่ง 

- จ ำแนกตำมระดับที่เปิดสอน  ดังนี้ 
    ระดับที่เปิดสอนระดับที่เปิดสอน  จ ำนวนจ ำนวน  (แห่ง)(แห่ง)  
        โรงเรียนหลักโรงเรียนหลัก  
--  ก่อนประถมศึกษำก่อนประถมศึกษำ--ประถมศึกษำปีที่ ประถมศึกษำปีที่ 66  
--  ก่อนประถมศึกษำก่อนประถมศึกษำ--มัธยมศึกษำตอนต้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
        โรงเรียนสำขำ โรงเรียนสำขำ   
      ก่อนประถมศึกษำก่อนประถมศึกษำ--ประถมศึกษำปีที่ ประถมศึกษำปีที่ 66  

  
113366  
  4488  

  
  11  

รวมรวม  118855  
               

- จ ำแนกตำมขนำดนักเรียน  ปีกำรศึกษำ  2565 
ตำรำงท่ี 1  แสดงกำรจ ำแนกตำมขนำดนักเรียน ปีกำรศึกษำ  2565 

 
 

อ ำเภอ 
ขนำดเล็ก 
นักเรียน 

   1-120  คน 

ขนำดกลำง 
นักเรียน 

121-600 คน 

ขนำดใหญ่ 
นักเรียน 

601-1,500 คน 

ขนำดใหญ่พิเศษ 
นักเรียน 

1501 -2499  คน 

 
 

รวม 
เมืองยโสธร 53 15 0 1 69 
ค ำเขื่อนแก้ว 38 9 1 0 48 
มหำชนะชัย 37 11 0 0 48 
ค้อวัง 12 8 0 0 20 
รวม 140 43 1 1 185 
 
 

http://www.yst1.go.th/
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       - ข้อมูลบุคลำกร 
ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 
               ปี พ.ศ. 2565  (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกำยน 2565) 
 

บุคลำกร เพศ ระดับกำรศึกษำ รวม 
ชำย หญิง รวม ต่ ำกว่ำ ป.

ตร ี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

     ข้ำรำชกำรคร ู
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 - 1 1 - - 1 - 1 
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 2 1 3 - - 2 1 3 
รวม 2 2 4 - - 3 1 4 
     ผู้บริหำร/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลุ่มอ ำนวยกำร 1 4 5 - 1 4 - 5 
กลุ่มนโยบำยและแผน 2 4 6 1 1 4 - 6 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 8 9 - 7 2 - 9 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 1 7 8 1 4 3 - 8 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 1 8 9 - 8 1 - 9 
กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 8 11 19 1 - 16 2 19 
หน่วยตรวจสอบภำยใน - 3 3 - 3 - - 3 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 1 1 2 - 1 1 - 2 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำกำรศึกษำ - 2 2 - - 2 - 2 
กลุ่มกฎหมำยและคด ี - 1 1 - - 1 - 1 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 95 34 129 - 2 122 5 129 
รอง ผอ.ร.ร. 5 3 8 - - 8 - 8 
ครู 206 664 870 - 559 308 3 870 
ครูผู้ช่วย 53 133 186 - 183 3 - 186 
รวม 374 883 1257 3 769 475 10 1,257 
          ลูกจ้ำง 
ลูกจ้ำงประจ ำ 3/36 - 3/36 2/30 1/6 - - 36 
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 4 41 45 8 37 - - 45 
พนักงำนรำชกำร 21 82 103 13 90 - - 103 
ครูผู้ทรงคณุค่ำแห่งแผ่นดิน 3 1 4 - 4 - - 4 
ครูรำยเดือนแก้ปัญหำขั้นวิกฤตฯ 1 10 11 - 11 - - 11 
เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียน 29 121 150 - 150 - - 150 
นักกำรภำรโรง 76 - 76 76 - - - 76 
บุคลำกรวิทยฯ์และคณติศำสตร ์ 3 6 9 - 9 - - 9 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ยำม/พนง.ท ำควำมสะอำด 
พนักงำนขับรถ) 

3 1 4 4 - - - 4 

รวม 176 262 438 131 307 - - 438 
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ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลต ำแหน่งและอัตรำบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำแนกตำมวิทยฐำนะ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่  10  พฤศจิกำยน  2565 

วิทยฐำนะ ระดับต ำแหนง่ ครู
ผู้ช่วย 

ครู รอง 
ผอ.

สถำน 
ศึกษำ 

ผอ.
สถำน 
ศึกษำ 

รอง 
ผอ.

สพป. 

ผอ.
สพป. 

ศน. บุคลำกรฯ 
มำตรำ 38 

ค.(2) 

ไม่มีวิทยฐำนะ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน 
ปฏิบัติกำร 

186 261 - - - - - 11 

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำร  150 1 5 - - 3 22 
ช ำนำญกำร
พิเศษ 

ช ำนำญกำรพิเศษ/
อำวุโส 

 458 7 124 3 - 14 13 

เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญ  1 - - - 1 1 - 
รวม  186 870 8 129 3 1 18 46 

 
 

           - ข้อมูลนักเรียน 
 

ตำรำงท่ี 4 แสดงข้อมูลนักเรียน  แสดงจ ำนวนข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน  2565 ) 
ชั้น จ ำนวนชำย จ ำนวนหญิง รวม จ ำนวนห้องเรียน 

อนุบำล  2 743 748 1,491 178 
อนุบำล 3 850 751 1,601 174 
รวมก่อนประถม 1,593 1,499 3,092 352 
ประถมศึกษำปีที่  1 987 938 1,925 192 
ประถมศึกษำปีที่  2 1,092 990 2,082 195 
ประถมศึกษำปีที่  3 1,096 996 2,092 194 
ประถมศึกษำปีที่  4 1,199 1,152 2,351 202 
ประถมศึกษำปีที่  5 1,250 1,139 2,389 202 
ประถมศึกษำปีที่  6 1,137 1,048 2,185 195 
รวมประถมศึกษำ 6,761 6,263 13,024 1,180 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 381 286 667 47 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 377 305 682 47 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 380 285 665 47 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,138 876 2,014 141 
รวมทั้งสิ้น 9,492 8,638 18,130 1,673 
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 ด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจโดยใช้แผน
เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
ยโสธร โดยด ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยที่ก ำหนด  6  นโยบำย ได้แก่  1) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำม
มั่นคงของมนุษย์และของชำติ   2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 5) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำ 
 จำกกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ.2565)  
สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ตำรำงที ่5  แสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) จ ำแนกตำมกลุ่มสำระของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำ ปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2561  -  2564  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ) ผลต่ำงระหว่ำง      

ปีกำรศึกษำ 
2563 กับ 2564 

2561 2562 2563 2564 

ภำษำไทย 52.50 45.99 51.91 50.02 -1.89 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม - - - - - 
ภำษำอังกฤษ 33.76 30.03 38.07 37.52 -0.55 
คณิตศำสตร์ 33.15 29.74 28.14 37.70 +9.56 
วิทยำศำสตร์ 36.81 32.31 36.58 34.68 -1.90 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระ 39.06 32.47 38.68 39.98 1.30 
  

จำกตำรำง   พบว่ำ  คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET)  ของนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1            
ปีกำรศึกษำ  2564  ภำพรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ  2563  เท่ำกับ  1.30  
เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  พบว่ำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  มีผลต่ำงลดลงเท่ำกับ  1.89  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  มีผลต่ำงลดลงเท่ำกับ  0.55  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   
มีผลต่ำงเพ่ิมขึ้น  เท่ำกับ  9.56  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  มีผลต่ำงลดลงเท่ำกับ  1.90 
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ตำรำงที่ 6  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
               ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่  3  ปีกำรศึกษำ  2561  -  2564 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ) ผลต่ำงระหว่ำง 

ปีกำรศึกษำ 
2563 กับ 2564 

2561 2562 2563 2564 

ภำษำไทย 50.25 50.70 48.67 44.64 -4.03 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม - - - - - 
ภำษำอังกฤษ 25.57 28.09 29.81 28.50 +1.31 
คณิตศำสตร์ 26.30 22.06 22.08 22.31 +0.23 
วิทยำศำสตร์ 33.95 29.04 28.65 30.10 -1.45 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระ 34.02 32.47 32.30 31.39 -0.91 
 

                  จำกตำรำง  พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1  
ปีกำรศึกษำ 2564  ภำพรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ลดลงจำกปีกำรศึกษำ  2563  เท่ำกับ  0.91   
เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  มีผลต่ำงลดลงเท่ำกับ 4.03  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ มีผลต่ำงเพ่ิมข้ึนเท่ำกับ  1.31  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   
มีเพ่ิมขึ้น เท่ำกับ  0.23  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  มีผลต่ำงลดลงเท่ำกับ  1.45 
 

ตำรำงที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง  3  ด้ำน  ของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนของ 
              ผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2563-2564 

  
 จำกตำรำง  พบว่ำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  3  คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสำระ
เท่ำกับ  59.94  โดยมีคะแนนควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย  (Literacy)  สูงสุด  เท่ำกับ  62.91  รองลงมำ 
คือ ด้ำนคณิตศำสตร์  เท่ำกับ  56.97   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ  59.94 
 
 
 

 
ด้ำน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 
เขต
พื้นที่ 

จังหวัด ศึกษำธิกำร
ภำค 

สพฐ. ประเทศ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่ 

เพิ่ม/ลด 

2563 2564  
ด้ำนภำษำไทย 62.91 62.01 56.05 55.48 56.14 48.73 62.91 +14.18 
ด้ำนคณิตศำสตร์ 56.97 56.40 49.51 48.73 49.44 41.59 56.97 +15.38 
รวมควำมสำมำรถ 
ทั้ง 2 ด้ำน 

59.94 92.20 52.77 52.11 52.80 45.16 59.94 +14.78 
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              3.  ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

ตำรำงที่ 8   แสดงผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร  หรือระบบ KRS (KPI Report  System)   ปี 2559-2564 และ 2565 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต 1 

หมำยเหตุ 
ผลคะแนนเฉลี่ยรำยเขต ล ำดับที่ได้ 

2559 3.40817 90  
2560 4.12990 161  
2561 ระดับมำตรฐำน   
2562 4.24804  84.96% ล ำดับที่ 127 ระดับมำตรฐำนขั้นสูง 
2563 4.56665 คะแนน 91.33 ระดับคุณภำพ 
2564 4.64958 ล ำดับที่ 31 ระดับคุณภำพ 
2565 - - ยังไม่ประกำศผลฯ 

 

ที่มำ : ระบบรำยงำนผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรหรือระบบ KRS (KPI Report System) 

ตำรำงที่ 9  แสดงผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  ตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  สพฐ. หรอืระบบ  ARS (Action plan Report System)         
ปี 2559 – 2564  และ 2565  รำยงำนผ่ำนระบบ  e – MES 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต 1 

หมำยเหตุ 
ผลคะแนนเฉลี่ยรำยเขต ล ำดับที่ได้ 

2559 4.39009 34  
2560 4.30479 77  
2562 4.56000  ระดับดีเยี่ยม 
2563 3.72  ระดับดีมำก 
2564 - - สพฐ.ไม่ประเมินระดับ

คุณภำพเนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำด

ของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) 

2565 4.57 - ระดับดีเยี่ยม 
 

ที่มำ : ระบบรำยงำนผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรหรือระบบ ARS  (Actionplan Report System) 
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ตำรำงที่ 10  แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2564 
และ  2565 และตำมแผนปฏิบัติกำร (กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.) 
 

ปี ค่ำคะแนนที่ได ้ ระดับ หมำยเหตุ 
มำตรฐำน สนง.เขต ตัวชี้วัดตำมแผนฯ สพฐ. 

2557 96 - ดีเยี่ยม ได้รับโล่พร้อมรำงวัลฯ 
2558 - 3.57 ดีมำก  
2559 81.41 4.39009 ดีเยี่ยม  
2561  2.48 ดี  
2562 64.75 ระดับดี 4.56  ดีเยี่ยม ดีมำก ภำพรวม ดีมำก 
2563 คุณภำพ 3 ระดับ ดี  3.72 ระดับ ดีมำก ดี ภำพรวม ดี 
2564 ระดับดีเยี่ยม   มำตรฐำนที่ 3 
2565 - -  ยังไม่ประกำศผลฯ 

 

ตำรำงท่ี 11 แสดงผลกำรด ำเนินงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ (ITA 
online) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2564 และ 2565 
 

ปี สพป.ยโสธร เขต 1 หมำยเหตุ 
ผลคะแนนเฉลี่ยรำยเขต ล ำดับที่ได้ 

2558 83.67 - ระดับสูง 
2559 74.90 - ระดับสูง 
2560 88.65 60 ระดับสูงมำก 
2561 72.16 213 ระดับสูง 
2562 82.53 168 ระดับดี 
2563 75.57 200 ไม่ผ่ำน 
2564 86.94 198 ผ่ำน 
2565 93.83 A/200 ผ่ำน 

 
ตำรำงท่ี 12 แสดงผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินระบบรำชกำร 4.0 (PMQA)  ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 

ปี ค่ำคะแนนที่ได ้ ล ำดับที่ได้ หมำยเหตุ 
ผลคะแนนเฉลี่ยรำยเขต ร้อยละ 

2564 4.615 92.30 4 ผลกำรประเมินสถำนะ
ของหน่วยงำนสู่ระบบ

รำชกำร 4.0  
ระดับคุณภำพ 

2565 - -  ยังไม่ประกำศผลฯ 
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ส่วนที่  2 

นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา 
 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษาที่  
“ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจั ด
ให้อย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี  พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดในมาตรา 54 ให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ เก็บ
ค่าใช้จ่าย” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐ ซึ่งมีที่ตั้ง
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสิทธิโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีการจัดท าแผน
และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับตามนโยบายและ
แผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบ  
ในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับ
ที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมาย     
ที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  
ทั้งนี้ แผนระดับท่ี 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็น 
แผนห้าปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2566 - 2570)  โดยการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) นี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดร่วมกัน โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/
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โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็น
รูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 

กฎหมาย ระเบียบ แผนที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง  
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม  
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้  
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
ตามความถนัดของตน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดค านิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และก าหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ 
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้  
หรือไม่มีผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
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 การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย  
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึง 
ถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
  

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 ได้ก าหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือ
เทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ        
ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560      
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ    
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ      
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้
เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที ่เน้นทั ้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน  
และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ 
และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญ  
ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การด าเนินชีวิต 
และมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว 
รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ ่มผู ้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพ่ือให้เห็นกรอบแนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจนขึ้น  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง  2) การต่างประเทศ    
3) การพัฒนาการเกษตร  4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5) การท่องเที่ยว  6) การพัฒนาพื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม      
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา  15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม  18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีแผนแม่บทที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการ 2 แผนแม่บท ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 1) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน               
5) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุน
แผนแม่บทดังกล่าว โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บท
ย่อยท่ี 2) และ 3) 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ เน้ นทั้ งการแก้ ไขปัญ หาในปั จจุบั น  และการเสริมสร้ างและยกระดับการพัฒ นาการศึ กษา  
และการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาท
ครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว 
ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ  
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย 
ดังนี้ 1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินการแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวทุกองค์ประกอบ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน   เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน            
3) ด้านกฎหมาย  4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  5) ด้านเศรษฐกิจ  6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ด้านสังคม           
10) ด้านพลังงาน  11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้ างงาน 5) การปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มี  
การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
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โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มี
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้
มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับ
พ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา
มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการศึกษาและจัดท า
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการต่อไป 

นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้าน
ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้ 
 ปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย  
มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา  
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้าน     
ธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรคส าคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
รวมถึงบริบทของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่างๆ เวทีทาง
วิชาการ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท าให้แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา (Enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (Reduce disparity 
in education) 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage 
excellence and competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
(Improve Efficiency, agility and good governance) โดยได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
7 เรื่อง 1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูป
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   
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ที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดย
การพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด               
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ             
5 กิจกรรม โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่  7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการด าเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว โดยใน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิมที่ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ซึ่งมีสถานะ
บรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีความ
เสี่ยง   ในการบรรลุเป้าหมาย 4 เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม  Big Rock จ านวน 6 เรื่อง และประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์
ที่ก าหนดไว้ กิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรมที่ก าหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ประกอบด้วย 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน      
4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบน าไปสู่การจ้างงาน
และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง ซึ่ง
เป็นพัฒนาที่จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ      
ในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมที่
ชัดเจน และยังเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน ามาปรับปรุง
กระบวนการและวิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญ      
ของโลก หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการ
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ      
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ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่   
น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคน    
มีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง       
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่  13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ             
และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด นั่นคือ      
หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา       
แห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน  3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น           
2) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง       
มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ 3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ 12 มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคน
ส าหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความ
เป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมาย
ระดับหมุดหมาย และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

(ร่าง) นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570  
 เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง จัดท าเพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน
การป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความั่นคงแห่งชาติและรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ    ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์และการเสริมสร้างความ
ร่วมมือ ระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี  ซึ่ง(ร่าง)นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
เสนอร่างโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ก าหนดให้มีหมวดประเด็น 2 หมวดประเด็น คือ หมวด
ประเด็นความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 13 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ 2) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ 3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน 4) การรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) การบริหารจัดการ       
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8) การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา    
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ยาเสพติด 9) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์      
11) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 12) การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 13) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ และหมวดประเด็นศักยภาพความมั่นคง ประกอบด้วย 4 นโยบายและแผน     
ความมั่นคง ได้แก่ 14) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ          
15) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 16) การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 17) การเสริมสร้างความมั่นคง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิ ภาพ  
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา  
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัต  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้ว  
ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์
บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนด ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็น   
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12        
การพัฒนาการเรียนรู้ 

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ ให้ผลของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2564  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบ
ด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  4) การพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการน าไปใช้
ประโยชน์ 5) การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการ       
ตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสาน
การด าเนินงานและการติดตามผล โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่างๆ  
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นโยบายรัฐบาล 
  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
    ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จ าแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุขของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
การกระจายความเจริญสู ่ภ ูม ิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรมและนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจ
เพื ่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพต ิดและสร ้างความสงบส ุข ในพื ้นที ่ช ายแดนภาคใต้  
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 
 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ 

  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

  แผนระดับท่ี 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพื่อบรรลุ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอด    
ไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 

  แผนระดับท่ี 3 คือ แผนที่จัดท าข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและ
ประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
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ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติ
การประจ าปีซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดังนี้ 

แผนระดับที่ 1  
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
   2.1.1.1 เป้าหมาย  
    1. เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    2. เป้าหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    3. ประเด็น  4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริมการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ เรียน             
ที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต    
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

  2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
   2.1.2.1 เป้าหมาย  
    เป้าหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
   2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อย                 
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และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสรา้งโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ 
ได้แก่  โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเปน็ธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

  2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง (รอง) 
   2.1.3.1 เป้าหมาย  
    เป้าหมาย 2.2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ประเด็น 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข            
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก             
และเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชน       
ที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 
 

  2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
   2.1.4.1 เป้าหมาย  
    1. เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    2. เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1. ประเด็น 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
    2. ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย    
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
    3. ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน 
พัฒนาผู้ น าเยาวชนต่อต้ านการทุจริต  พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่ วนร่วม  
ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 
ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   1. ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
    (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 120001) 
     เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120002) 
    การบรรลุเป้าหมาย  
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและ      
ทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพ 
    (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 
     แนวทางการพัฒนา  
      1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21   
      2. เปลี่ยนโฉมบทบาท  “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่   
      3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท      
      4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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      5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  
      คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะ      
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 
120101) 
     การบรรลุเป้าหมาย 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้ เรียน 
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้ งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียน   
มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด้ านจัดการศึ กษา ทั้ งบุ คลากร หลั กสู ตรและกิ จกรรม  และด้ านการมี ส่ วน ร่ วมของเอกชน  
บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง      
และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
     แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา   
       2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น(รหัสเป้าหมาย 120201) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ ระบบการส ารวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม  
ความคิดเห็นผู้บริหาร  ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก 
พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และเป็นพ่ีเลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัด       
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และประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ    
พร้อมทั ้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา     
ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู ้ม ีคว ามสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬาการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 
 

   2. ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต(รหัสเป้าหมาย 110001) 
    การบรรลุเป้าหมาย  
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทในการการจัดและส่งเสริม
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
    แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนา  
      แนวทางที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่ดีที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  
      เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวยั สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
(รหัสเป้าหมาย 110201) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ รวมถึง 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
    แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     แนวทางการพัฒนา  
      1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ       
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน     
ร่วมกับผู้อื่น 
      2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
เน้นให้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้      
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ที่มีครูคอยเป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้สามารถ ตอบสนอง           
ความต้องการได้กับเด็กทุกกลุ่ม 
      3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ  
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
      4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคม 
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
      5. จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรอืสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาด
ทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
     เป้าหมายของแผนย่อย  
      วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 110301) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้ าห ม าย  ร ว ม ถึ งก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ นาหลั กสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ หลากหลาย 
ให้ เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน การพ ัฒ นาระบบการประเม ินและกา รประก ันค ุณ ภาพภายในของสถานศ ึกษา             
การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา           
การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 
 

   3. ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
    (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  
      คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหมาย 
170001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้ เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
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    (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกายเหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และ
บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
       2. ส่ งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ เหมาะสมให้ประชากรกลุ่ มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและ
โอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  
       3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบ
การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี 
โดยภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด       
ต่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม 
       4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือน าไปสู่การคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (รหัสเป้าหมาย 170201) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ    
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่ พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูง     
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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   4. ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
    (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
     เป้าหมาย 
      ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน (รหัสเป้าหาย 010001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิด
ความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
เด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
    (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
       2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      เป้าหมายของแผนย่อย 
       1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ      
ต่อการบริหาร (รหัสเป้าหมาย 010201) 
       2) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็นและพัฒนาประเทศ (รหัสเป้าหมาย 010202) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา  
และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษา
พ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี  
มี ค วาม เข้ า ใจซึ่ งกั น แล ะกั น  อยู่ ร่ วมกั น อย่ างสั น ติ สุ ข  มี คุณ ภ าพตามมาตรฐานการศึ กษ า 
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่  
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สั งคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา 
ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
 

   5. ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
    (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  
      คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นคน
ไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากข้ึน (รหัสเป้าหมาย 100001) 
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     การบรรลุเป้าหมาย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร  
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี เหตุผล ซึมซับคุณค่า 
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
    (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่  3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง         
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองท่ีดี 
      แนวทางการพัฒนา  
       แนวทางที่ 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     
ของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล 
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ดีขึ้น(รหัสเป้าหมาย 100101) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน  
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี เหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 

   6.ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
    (6.1)เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  
      ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเป้าหมาย 210001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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    (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนแม่บทย่อยท่ี 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม 
“คน” 
       2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (รหัสเป้าหมาย 210101) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค
การเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริต       
ทุกรูปแบบ 
 

  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   หมุดหมายการพัฒนา  

1. หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 
การพัฒนาแห่งอนาคต (หลัก) 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ     
ที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่  มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม              
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม       
ได้อย่างสงบสุข 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
      ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 
เมื่อสิ้นสุดแผน 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน  
มีอุปนิสัยที่ดี โดย 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1    หน้า 32 
 

 

 

 

        1) การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความ
ร่วมมือ เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่         
ในครรภ์ – 6 ปี 
        2) การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแล         
ที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถท างานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการ
เรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก           
มีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
        3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นท่ีที่มีคุณภาพ 
        4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็ก
ปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคล      
เพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐานให้มีความ
ตระหนักรู้ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน โดย 
        1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังท างานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูง
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยน าร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม           
และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
        2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ   
ตามความต้องการของตลาดงานมีงานท าและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ 
        3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ       
โดยวางแผนจ านวนความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ 
พัฒนาระบบการคัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช”      
ที่อ านวยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 
        4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้ เรียนให้มีความหลากหลาย          
ตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม      
กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่เชื่อมโยงสู่การท างานในอนาคต 
        5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (1) การแก้ไขภาวการณ์ถดถอย    
ของความรู้ในวัยเรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนว     
ให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
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การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและ
สร้างสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน     
ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพความหลากหลายทั้ งทางความคิด 
มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพ่ือการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน      
การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติดการพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้ง
ในรูปแบบต่าง ๆ (4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ (5) การกระจายอ านาจ ไปสู่สถานศึกษา
และเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบท          
ของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ          
ภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา (6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิด
พหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ท างานวิจัยในองค์กรชั้นน า 
ตลอดจนส่งเสริมการท างานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับ
โอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและ
เหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึง
การปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชนภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหาก าไรในการดูแล     
กลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องค าพิพากษา 
        6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึง    
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน 
เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของสังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและ
น าเสนอความเป็นไทยสู่สากล 
       กลยุทธ์ย่อยที่  1.3 พัฒนาผู้ เรียนช่วงวัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็นและเชื่อมโยงกับโลกของการท างานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย 
        1) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามอุปสงค์ 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษา มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและระดมทรัพยากร
จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
        2) ส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการแก้ปัญหาภาวการณ์ถดถอย
ของการเรียนรู้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการท างานตลอดชีวิตด้วย
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การจัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล สร้างและขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐ
และเอกชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกลไกนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง เพ่ือผลิต
ก าลังคนตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนาที่เข้าใจบริบทสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
        3) การเชื่อมโยงระบบและกลไกการท างานวิจัย ของเครือข่ายวิจัยกับศูนย์
ความเป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในระดับโลกท างาน
พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาท างานร่วมกับนักวิจัยและ
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงผลักดันให้
สถาบันอุดมศึกษาท างานวิจัยร่วมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตและบริการให้
สามารถปรับสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือน เพ่ือการเตรียมพร้อมส าหรับโลกอนาคต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือการประกอบ
อาชีพและเชื่อมโยงกับโลกของการท างานในอนาคต โดย 
        1) ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม 
ทั้งการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และการ
พัฒนาทักษะเดิมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน โดยให้สถาบันการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และหน่วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนส ารวจข้อมูลและจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นในการท างานและการใช้ชีวิต โดยมีการปรับ
กฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีและรูปแบบการท างานในอนาคตและประชาชนควรได้รับเครติตในทักษะอนาคต เพ่ือใช้
พัฒนาทักษะในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ 
        2) การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการ
เข้าสู่เส้นทางอาชีพเข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความสะดวก
แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะสามารถต่อยอดสู่การท างาน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี
การรับรองมาตรฐาน รวมถึงการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการในพ้ืนที่ 
        3) ปรับรูปแบบการท างาน ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มีความคล่องตัวในการท างานได้ทุกที่ และสร้างวัฒนธรรมการท างานในทุกองค์กรที่ส่งเสริมให้คนเก่งได้
แสดงความสามารถและแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กร รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน เพ่ือให้แรงงานมีความมั่นคงและ
ปลอดภัย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดย 
        1) พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนา
สังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนต่างวัย และส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท างานตามศักยภาพ 
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รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาความรู้ สมรรถนะทางดิจิทัล ทักษะ
ทางธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
        2) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ให้
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
แก่คนวัยอ่ืน ๆ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
        1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้    
และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยก าหนดมาตรการจูงใจ         
ที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ     
มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่
กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดง
ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่น
เพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตา
และผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคา      
ที่เข้าถึงได ้
        3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัยตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้าง     
ความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
        4) ก าหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรม
ส าหรับคนทุกกลุ่มการจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริม
ให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก าหนด
เงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
       กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถ
เรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดท าข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้        
ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่ งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ ได้  ทั้ งนี้                
ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 
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    2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม       
ที่เพียงพอ เหมาะสม 
     เป้าหมายการพัฒนา 
      เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาส     
ในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
       ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจน    
ข้ามรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า      
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
       ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหา
พัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ      
ที่มีคุณภาพ จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพ
และพ้ืนที่เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจน      
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
 

    3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
      ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 90 
     เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
      ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ 
ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืน
ให้บริการแทนโดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มี      
ความจ าเป็นที่ภาครัฐต้องด าเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนวิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เข้ามาด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการในลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศท่ีมีการร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงในการด าเนินการ 
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       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนา      
การบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของภาครัฐ            
จากการควบคุมมาเป็นการก ากับดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต
ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการท างานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ ไม่จ า เป็นและให้มีการเชื่อมโยง            
การให้บริการระหว่างหน่วยงานให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ โดยก าหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยังต้องด าเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ ก าลังคนและการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่
เป้าหมายร่วมกัน 
      กลยุทธ์ที่  2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ        
ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์        
ในอนาคต ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ 
อัตราก าลัง งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้ เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหาร       
ของส่วนราชการและจังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจ
ของส่วนราชการและการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปด าเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดกลไก
ที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐสามารถปรับเปลี่ยนการท างานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบ
เงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเป็นอันดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผย
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล
และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่าน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบู รณาการการบริหารจัดการและน าไป
ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริต       
คอร์รัปชัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดท า
ข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูล
อ่ืนของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการ
ภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อสาธารณะ
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ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่  3.2 ปรับ เปลี่ ยนกระบวนการท างานภาครัฐ เป็นดิจิทั ล            
โดยออกแบบกระบวนการท างานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการท างานที่หมดความจ าเป็นหรือ   
มีความจ าเป็นน้อยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวางแผน          
การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความ
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการท างาน    
แบบดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและ
รักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร 
และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
โดยจะต้องทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมตลอดจน
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นต าแหน่งงานหลักที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกท้ังปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบ
สัญญา หรือรูปแบบการท างานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่
นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม      
และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนา
ทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถ
ส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร 
ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้
ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือ   
ต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐต้องให้
ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่
ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการท างานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงรวมทั้งก าหนดให้มีหน่วยงานกลางด าเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิก
กฎหมายที่หมดความจ าเป็น ซ้ าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์       
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ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการด าเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนา
และบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จ าแนก
ประเภทตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
 2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
   1. เป้าหมายท่ี 1 การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2. ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
มากยิ่งขึ้น 
   3. ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการจัดท าชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และเผยแพร่ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
      กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ก าหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดและพัฒนาหลักสูตร
หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชน    
ในชาติ 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดท าและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดท าสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึง
มีการจัดท าระบบการบริหารจัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
    กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพ    
ในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว
ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ท างาน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่น 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความขัดแย้ง
และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่ระดับ 
ครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ท างาน และชุมชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงเพ่ือร้องเรียนหรือร้องทุกข์
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1. เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2. ผลสัมฤทธิ์การยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
หลากหลาย 
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   3. ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 2 การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเสริมสร้าง
องค์ความรู ้และทักษะที ่จ าเป็นอย่างทั ่วถึงผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร          
ที ่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาส       
การเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เลือกปฏิบัติ การเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่น   
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การส่งเสริมการเรียนและใช้ภาษาที่หลากหลาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหา     
ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ี  

  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   1. เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  
   2.ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้น รวมทั้งสามารถบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ร่วมกัน 
   3.ตัวชี้วัด การพัฒนาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2569 ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.8 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กทาง
อินเทอร์เน็ต การสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน 

  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   1. เป้าหมายที่ 1 การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   2.ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันจากยาเสพติด 
   3.ตัวชี้วัด สัดส่วนของผู้ที ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 
1,000 คน ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคมให้มีภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความต้องการ      
ยาเสพติด 
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   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1  สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่าทันยาเสพ
ติดทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมายในทุกข้ันตอน 
 

แผนระดับที่ 3  
 2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
    เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน           
และการพัฒนาประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง 
การพ ัฒนาการศึกษาและการเร ียนรู ้ส าหร ับพลเม ือง ท ุกช ่วงว ัยตั ้งแต ่แรกเก ิดจนตลอดช ีว ิต          
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้ก รอบแผนการศึกษ าแห่งชาติ พ .ศ .  2560  - 2579           
ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า      
และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ               
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจ ัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน          
ของประเทศ   3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส       
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ 
ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   
 

   2.3.2 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 
    เป็นการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ 
ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย 
และต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพ
และความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยค านึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ 
และความต้องการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ การมีส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการกระท าทั้งปวงเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นส าคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการ
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พัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่าง
เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะด าเนินการ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติ
และเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมี
คุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการ
สังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยก าหนดให้มียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ คือ         
1) การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย            
4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการน าไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดท า
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไก การประสานงาน ด าเนินงาน และติดตาม
ประเมินผล 
 

   2.3.3 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยน า
กรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู้       
แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 
และแผนระดับ 3 ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหรือเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และแนวทางหรือมาตรการการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  เพ่ือให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี
สาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาค 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.3.4 ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566– 2570) สพฐ. 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
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และยั่งยืน และหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับสามารถ 
น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป โดยการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
ภายใต้กลยุทธ์ 4 เรื่อง กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่  2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 และ กลยุ ทธ์ที่  4                
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

   2.3.5 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566– 2570) สพฐ. 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานโดยก าหนดกลยุทธ์หน่วยงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ
ส าคัญ ภายใต้กลยุทธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุก
รู ป แ บ บ  
2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 และ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา          
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 
 

 2.4 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
   2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
    ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จ าแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุขของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
การกระจายความเจริญสู ่ภ ูม ิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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และกระบวนการยุติธรรมและนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจ
เพื ่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียม   
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ     
ฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื ้นที ่ชายแดนภาคใต้  
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 
 

   2.4.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
    1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ติดตามประเมินผลการด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป  
     1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น     
กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     1.3  เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม  ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ        
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
     1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่ มีอยู่               
ในทุกหน่วยงาน   ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
    2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
     2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพ        
ของตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ 
รวมทั้งการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า  
     2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐาน
สมรรถนะ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  
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     2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
     2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น                      
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
     2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้ เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม           
ที่หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้        
สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
     2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ 
และกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน           
เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
     2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม 
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้     
ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้า
ร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้     
รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ    
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
               2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์         
ที่ตัวผู้เรียน  
    3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
     3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล    
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน 
     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ ระบบ
การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ
กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
     3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
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    4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา      
ทั้งในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น      
เพ่ือการมีงานท า  
     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการ
ผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ
ในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้ เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ         
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency)   
     4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครฐัและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
     4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
     4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า    
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
     4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้  
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1    หน้า 47 
 

 

 

 

    5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ     
     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล       
ตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา  
     5.3 พั ฒ นาครู ให้ มี ค วามพร้อมด้ าน วิช าการและทั กษะการจั ดการ เรียน รู้  
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  
     5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  
     5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
    6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
     6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   
     6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
     6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   
ความจ าเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษาในต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ  
     6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
    7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการด าเนินการ
จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับ
การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                   
โดยด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล    
ในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามล าดับ 
   4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว               
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 

   2.4.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    1. ด้านความปลอดภัย 
     1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบ
และกลไกในการดูแลความปลอตภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัย
ต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
     1.2 ส่ งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ ดี และเป็นมิตร               
กับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้ เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี  ในการด าเนินชีวิตวิถี ใหม่        
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
    2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอ
ภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพนอนาคตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
     2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม      
ตามศักยภาพ 
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได ้



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1    หน้า 49 
 

 

 

 

     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
รายบุคคลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียน
หลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
    3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นฟ้ืนฐานที่เน้นสมรรถะไปใช้ตามศักยภาพชองสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม       
กับความต้องการและบริบท 
     3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถะที่ เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง          
มีการคิดขั้นสูงมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืนรวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ         
มีงานท า และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้ เรียน ให้ควบคู่          
การเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบ
ธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบกรณ์ต่ง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร         
ทางการศึกษารวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะ           
ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
    4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่     
เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
     4.2 น าเทคโนโลติจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรม      
ในการชับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน            
ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
     4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับ
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Nomal) 
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 จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค      
โควิด-19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน  
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง  
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัย ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด 
และประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุก
ระดับ  
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงห่างไกล 
และถิ่นทุรกันดาร  
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
 จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็น
ฐานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล  
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
 นโยบายเร่งด่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาล
ที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ
     2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
      ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
คุณธรรมจริยธรรม 
     3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน 
      ตัวชี้ วัด ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการสภานักเรียน 
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     4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
     5. Active Learning 
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     6. พาน้องกลับมาเรียน 
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“ 
     7. โรงเรียนคุณภาพ 
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียน
คุณภาพ) และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
     8. Learning loss    
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning 
Loss) ของผู้เรียน 
     9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการน าผล RT หรือ NT หรือ O-NE T หรือผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     10. ความปลอดภัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหาร
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ระดับความส าเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศ 
ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 
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ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 
  

 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าหมายย่อย (Target) 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน          
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การ
ดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายใน       
ปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่  4.6  สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ ใหญ่ทั้ งชายและหญิง 
ในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่
วัฒนธรรมมีส่วนร่วม  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่  4.A สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์
การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
     เป้าหมายย่อยที่ 4.B เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษา
ต่อในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใน       
ปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด   
และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
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ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เพ่ือส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและโอกาส  แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและ
อุปสรรคซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพและ         
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)        
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวงและนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จึงร่วมกันก าหนด        
ทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
   
          เป็นองค์กรได้มาตรฐาน การศึกษามีคุณภาพ สู่อนาคตอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึง     

เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ  สมรรถนะและคุณลักษณะ             

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และ         
มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
สามารถจัดการเรียนรู้สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
 5.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ 
เป้าประสงค์ (GOALS) 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  1  เป็นองค์กร
ไดม้าตรฐาน การศึกษามคีุณภาพ สู่อนาคตอย่างยั่งยืน  จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีความปลอดภัย 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของ 

คนไทย 12 ประการ ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็น            

ในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างยั่งยืน 
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5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ด้วยการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา Performance Agreement (PA) 

6. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการท างานแบบบูรณาการ กระจายอ านาจ    
ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ค าขวัญ 
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ประสานสามัคคี มีเป้าหมายเป็นหนึ่ง” 
 

ค่านิยมองค์กร 
YST 1 
      Y =  Yield            หมายถึง    มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
                         S =  Service Mind   หมายถึง    มีจิตบริการ 
                         T =  Team Work     หมายถึง    ประสานสามัคคี 
                         1  =  One              หมายถึง    มีเป้าหมายเป็นหนึ่ง 
 
 
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศกึษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่ว่า 
“เป็นองค์กรได้มาตรฐาน การศึกษามีคุณภาพ สู่อนาคตที่ยั่งยืน”และสนองตอบต่อทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่     
วิถีคุณภาพ”  ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา      
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดนโยบาย จุดเน้น 
ประเด็นพัฒนา และตัวชี้วัด และแนวทางหรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2567 ดังนี้ 
 
นโยบาย 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่ว่า                              
“เป็นองค์กรได้มาตรฐาน การศึกษามีคุณภาพ สู่อนาคตอย่างยั่งยืน”และสนองตอบต่อทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  
วิถีคุณภาพ” ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา          
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดนโยบายและจุดเน้น  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2567 ดังนี้ 
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นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย 

1.1  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3  สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

 2.  ด้านโอกาสและความเสมอภาค 
      2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
      2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      2.3  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบ การศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน    
ตลอดทั้งเด็กที่มีความเสี่ยงทั้งเรื่องทางเพศ ยาเสพติด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือภัยอ่ืน ๆ ให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

     2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านคุณภาพ 
     3.1  ส่งสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก   

ในศตวรรษที่ 21 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่  
การมีอาชีพ มีงานท าและการศึกษาต่อ 

    3.3  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อม น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามบริบทของสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา    
พหุปัญญา  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

    3.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ  
วิทยฐานะ 
 4.  ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

 4.2  ส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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4.3  บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
น้อยกว่า  20 คน  ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

4.4  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนบริหารจัดการ     
และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

4.5  ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการศึกษาให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

 
จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 
 
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss Recovery)  ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย  กระทรวงศึกษาธิการ  (MOE Safety Platform) 
          3.  ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ   3 – 6 ปี   และผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็ก
ตกหล่น    เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
          4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
และศีลธรรม ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมตามวัย 
         5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
         6.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้       
ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญา และการศึกษาที่ยั่งยืน มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของ
ผู้เรียน (Assessment for Learning)  
         7. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  ตลอดจนมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมทางการศึกษา ใช้การวิจัยเป็นฐานในการขับเคลื่อน 
        8.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่     
เป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
        9. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
        10. ส่งเสริมระบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง     
การนิเทศภายในของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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                           วฒันธรรมองค์การ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

 “เต็มเวลา – น่าเชื่อถือ – มืออาชีพ” 
เต็มเวลา 1. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เต็มตามที่หลักสูตรก าหนด  ได้รับการส่งเสริมเต็มตาม

ศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติราชการ 

ทันตามเวลาที่ก าหนด และอุทิศเวลาให้กับทางราชการ 
น่าเชื่อถือ 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะที่สอดคล้อง 

    กับศตวรรษที่ 21 
2 . ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ  
    ปฏิบัติตน  ตามระเบียบวินัยของข้าราชการ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. สถานศึกษา จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี 

สมรรถนะได้เต็มตามศักยภาพ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ 
    ได้เต็มตามศักยภาพ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  

มืออาชีพ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักและเมตตาศิษย์ทุกคน จัดการเรียนรู้ที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งพัฒนาตนเอง 
   อย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง 
2. บุคลากร/เจ้าหน้าที่   พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ิมพูนทักษะในการท างาน  มีเจตคติที่ดี 
    ในการปฏิบัติงานและมีจิตบริการ 
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์   มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน   เป็นผู้น าทางวิชาการและ  

การเปลี่ยนแปลง และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ก าหนดนโยบาย/จุดเน้น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ    
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 มีประเด็นกลยุทธ์เชิงนโยบาย ดังนี้ 

กลยุทธ์ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมาย  
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าหมาย 1.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

ของรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยม   ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดี     
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรม         
ราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ) 

เป้าหมาย 1.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัดที่  1.2.1 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 เป้าหมาย 1.3 สถานศึกษาน าความรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถี อีสาน และหลักปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าหลักการของเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสาน บูรณา
การการเรียนรู้ เพ่ือให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เป้าหมาย 1.4 ผู้เรียนมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ตัวชี้วัดที่  1.4.1 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนที่มี่ความรู้  ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่           

ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต วิถีใหม่และวิถีถัดไป 
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความ

ปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละ 100 องสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 

เป้าหมาย 1.5 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ  ยุวกาชาดและจิตอาสา 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย จิตสาธารณะ            
ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

เป้าหมายที่  1.6 หน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน          
ของภาครัฐ (ITA online) 

ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ AA/95 

ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A/AA 

 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2.1  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ    

ที่ 21 (3R8C) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 55 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน  

เป้าหมายที่ 2.2  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะด้านอาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละ 74 ของผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถพิเศษ
ด้านผู้น า ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ ด้านนักคณิตศาสตร์ ด้านนักวิทยาศาสตร์           
ด้านนักภาษาด้านนักกีฬา ด้านนักดนตรี ด้านศิลปิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ร้อยละ  100 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเสริมทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 ร้อยละ  100 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเสริมทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 

เป้าหมายที่ 2.3 ผู้เรียนมีความสามารถด้านรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิ ตศาสตร์  (Mathematical Literacy) และด้ านการรู้ เรื่ อ งวิทยาศาสตร์  (Scientific Literacy)          
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละ  100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style 
   เป้าหมายที่ 2.4 ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถทางวิชาการ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ร้อยละ 63 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น(ประถมศึกษาปีที่ 1–6) ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป(เกรด 3 ขึ้นไป) 
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   ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 ร้อยละ 6 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามท่ีก าหนด 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดห้องเรียน
พิเศษ (EP/MEP/IEP)  ระดับดีข้ึนไป 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมายที่ 3.1  หน่วยงานมีและจัดท ากรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น            

ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

เป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2560-2579 และกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นตามความต้องการของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้พัฒนาการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท า

และใช้หลักสูตร 
เป้าหมายที่ 3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการจัดท า

และใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือหลักสูตรสมรรถนะ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักรู้ในการจัดท าและใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เป้าหมายที่ 3.3 สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีขึ้นไป 
เป้าหมายที่ 3.4  สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา

ตามภารกิจ และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาตามภารกิจ และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 เป้าหมายที่ 3.5 สถานศึกษาได้รับการก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายที่ 3.6 สถานศึกษามีการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน 
ตั วชี้ วั ด ที่  3 .6 .1  ร้ อ ยละ  70 ขอ งสถ าน ศึ กษ ามี ก ารวิ จั ย พั ฒ น าคุณ ภ าพ การศึ กษ า  

และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิจัย และน าผลการวิจัยไปพัฒนางานในหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 3.6.2 ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริม

การวิจัย และน าผลการวิจัยไปพัฒนางานในหน้าที่ 
เป้าหมายที่ 3.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลการบริหาร

จัดการ และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการและ
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  เป้าหมายที่ 3.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการพัฒนา การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management :KM) ของบุคลากรในส านักงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระหว่างองค์กร  
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสรุปองค์ความรู้จากการท า KM/PLC และ
น าไปใช้ในการพัฒนา และน ากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) 

ตัวชี้วัดที่ 3.8.5 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

เป้าหมายที่ 3.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การบริหารงานบุคคล 
  ตัวชี้วัดที่ 3.9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตราก าลัง  

ตัวชี้วัดที่ 3.9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้วยระบบคุณธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 3.9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครูแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.9.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมความก้าวหน้า        

ในวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายที่ 3.10 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        

(O-NET) เพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดที่ 3.10.1 ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.10.2 ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 

เป้าหมายที่ 3.11 ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) สูงขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.11.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑร์้อยละ 50 ของผู้เรียน   
เป้าหมายท่ี 3.12 เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สังคม สติปัญญา) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.12.1 ร้อยละ100ของเด็กกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

(ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา)  
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  ตัวชี้วัดที่  3.12.2 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

เป้าหมายที่ 3.13 สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.13.1 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดที่  3 .13.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา         

ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป  
ตัวชี้วัดที่ 3.13.3 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการติดตามและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล     

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.13.4 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
เป้าหมายที่ 3.14 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.14.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 เป้าหมายที่ 3.15 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐาน        
ที่เชื่อมโยง  สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 ตัวชี้วัดที่ 3.15.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 เป้าหมายที่ 3.16 สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
ลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.16.1 ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
 เป้าหมายที่ 3.17 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ      
เป็นขั้นตอน (Coding) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.17.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบ         
มีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 เป้าหมายที่ 3.18 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  Education) และ
นวัตกรรมการเรียนรู้  

ตัวชี้วัดที่ 3.18.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) แ ล ะ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เกี่ ย ว กั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส ะ เต็ ม ศึ ก ษ า  
 เป้าหมายที่ 3.19 สถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้         
ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3.19.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น DEEP , DLIT , DLTV และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 3.19.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล และหรือ
ระบบผสมผสาน 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เป้าหมายที่ 4.1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละ 80 ของประชากรวัยเรียนที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ                    
ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย 1-3 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-6 ปีเป็น 90:100 คน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 

เป้าหมายที่ 4.2 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาต่อสายอาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีทักษะอาชีพ สามารถออกไปประกอบ

อาชีพได้โดยไม่เรียนต่อ 
เป้าหมายที่ 4.3  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ร้อยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวมได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ

การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา      

เต็มตามศักยภาพ 
เป้าหมายที่ 4.4 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ

ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายที่ 4.5 สถานศึกษาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 4.5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือ

เป็นเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 4.5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา

ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น โรงอาหาร  ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ สนามเด็กเล่น เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 4.5.3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษา   

ให้ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน เช่น  สื่อการเรียนการสอน  อาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) 
ทุนการศึกษา เป็นต้น 

ตัวชี้วัด 4.5.4  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน   
วัด รัฐ โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น  

เป้าหมายที่ 4.6 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 4.6.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
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ตัวชี้วัด 4.6.2 ร้อยละ 100 ของครูมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ตัวชี้วัด 4.6.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีและด าเนินการตามแนวทาง มาตรการ คู่มือใน           

การด าเนินงานสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 4.6.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ตัวชี้วัด 4.6.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมายที่ 5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้
ความรู้ ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้ว
พลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ตัวชี้วัดที่ 5.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้
ความรู้ เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ      
น าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้ าป่ารีไซเคิล     
เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ  เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว           
แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 5.3 หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด

พ ลั ง งาน ด้ าน ไฟ ฟ้ า  พ ลั ง งาน ด้ าน น้ ามั น เชื้ อ เพ ลิ ง  ก าร ใช้ น้ า เ พ่ื อ อุ ป โภ ค บ ริ โภ ค  เป็ น ต้ น  
 ตัวชี้วัดที่ 5.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง การใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่ 6.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินงานอย่างมี

คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินการยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการ ระดับดีข้ึนไป  (ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสมีนวัตกรรมในการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่   

การมีงานท า 
  เป้าหมายที่ 6.2 สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย จัดท ารายงานการก ากับ 
ติดตาม  การด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน   
 ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย 
 ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
 ตัวชี้วัดที่ 6.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย จัดท ารายงานการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน  
 เป้าหมายท่ี 6.3 หน่วยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการ
บริหาร เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area Yst1) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ
คลาวด์ (Cloud Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference  เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) การจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) หรือช่องทางการศึกษาทาง Social 
media เป็นต้น  
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.3 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศ (HECE) หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการ
บริหาร เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area Yst1) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ
คลาวด์ (Cloud Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference ระบบการบริหาร
งบประมาณ (BRS) เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์  การนิเทศออนไลน์ วารสารออนไลน์     
คลังความรู้ออนไลน์ (KM)  เป็นต้น 
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เป้าหมายที่ 6.4 หน่วยงานมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณและหรือแผนการจัดซื้อ     

จัดจ้าง 
ตัวชี้วัดที่ 6.4.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ

ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเครือข่าย 
เป้าหมายที่ 6.5 หน่วยงานจัดระบบบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพ

สถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินราชการ 4.0 (PMQA) ตาม

เกณฑ์ (คะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 400) 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.2 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาระดับดีขึ้นไป (คะแนนอย่างต่ า 250 ขึ้นไป) 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการก ากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดที่ 6.5.4 ร้อยละ 95 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม

มาตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.5 ร้อยละ 100 ขึ้นไปของผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการ     

ของสถานศึกษา (ระดับดีมากขึ้นไป) 
ตัวชี้วัดที่ 6.5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการก ากับติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดที่  6.5.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีผลงานที่แสดงถึง

ความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้อย่างน้อยหน่วยงานละ 5 ชิ้น 
เป้าหมายที่ 6.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม      

เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 6.6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการบริหารโดยเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เป็นต้น 

เป้าหมายที่ 6.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่าง     
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 6.7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตราก าลัง และบริหารอัตราก าลัง
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 6.7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบคุณธรรม 

เป้าหมายที่ 6.8 หน่วยงานมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.8.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ Social media เป็นต้น 
ตัวชี้วัดที่ 6.8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ Social 
media เป็นต้น 
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เป้าหมายที่ 6.9  หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 เป้าหมายที่ 6.10 หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียน   
ขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

เป้ าหมายที่  6.11 หน่วยการมีการพัฒนาจัดท าระบบนิ เทศ ติดตามผลการด าเนินงาน               
ในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ  เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม 
แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ  ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงาน         
เพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 หน้า 68 

 

ส่วนที่  4  
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/แผนใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 ก ำหนดยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จโครงกำร งบประมำณ และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2566  คำดว่ำ จ ำนวน  5,000,000  บำท  โดยจ ำแนกกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

1. งบพ้ืนฐำน บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต ( ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต  
ค่ำสำธำรณูปโภค และ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขต) 
           จ ำนวน   3,800,000  บำท 

2. งบพ้ืนฐำน บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต ( งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/งำนตำมภำรกิจ 
ของกลุ่ม/หน่วย)                                   จ ำนวน  1,200,000  บำท 

งบด าเนินงาน เพื่อบริหารจัดการส านักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบทของ สพป.ยโสธร เขต 1 
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต :  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

       1. รายละเอียดงบพื้นฐาน (บริหารจัดการ สพป.ยโสธร เขต 1) จ านวน   3,800,000 บาท 

ที ่ รำยกำร จัดสรรปี 
2565 

จัดสรรปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
จัดสรรปี 66 ทั้งป ี ครั้งที่ 1 

1 ค่าสาธารณูปโภค 1,074,000 1,200,000 1,000,000 
2 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) 3,646,000  2,600,000 1,000,000 

 2.1 ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 185,000 200,000 50,000 
 2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะกรรมกำรนิเทศฯ (ก.ต.ป.น.) 105,000 100,000 50,000 
 2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 420,000 420,000 100,000 
 2.4 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 110,000 110,000 60,000 
 2.5 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 110,000 110,000 60,000 
 2.6 ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง/ปรับปรุงภูมิทัศน์/ก ำจัดขยะ 110,000 110,000 100,000 
 2.7 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 570,000 546,000 200,000 
 2.8 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 500,000 100,000 
 2.9 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 50,000 44,000 
 2.10 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร(เช่นจ้ำงถ่ำยเอกสำรฯ) 22,000 22,000 20,000 
 2.11  ค่ำจ้ำงบุคลำกร (4 รำยๆละ 9,000บำท/เดือน) 378,000 432,000 216,000 
 2.12 ใช้ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ (flagship Project)    

3 3.1 ใช้ตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565-2566 1.086,000 1,200,000 1,000,000 
 3.2 โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน (กลุ่มนิเทศฯ)     45,000  - 

 รวมทั้งสิ้น 4,720,000 5,000,000 3,000,000 
หมายเหตุ :  ขออนุมัติจัดสรรและเบิกจ่ายถัวจ่ายทุกรายการตามที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. 
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา     จ านวน   1,200,000    บาท  
 

สรุปงานตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย จ ำนวน 
(โครงกำร) 

งบประมำณ 

1 กลุ่มนโยบำยและแผน 3 307,750 
2 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 2 50,000 
3 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 61,000 
4 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 14 520,000 
5 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 1 40,590 
6 หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 50,000 
7 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  1 30,000 
8 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 90,660 
9 กลุ่มกฎหมำยและคดี 1 50,000 
    
    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26 1,200,000 
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สรุปรายละเอียดงบประมาณตามโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย 
งานตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

 

กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และชาติ 
แผนงาน  :  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ที ่ โครงการ แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ แผนใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด
แ ล ะ อ บ ำย มุ ข บู รณ ำก ำ ร ร ะ บ บ         
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2,17 35,000   ไตรมำสที่ 
 2,3 

นำงปำริชำติ   
แสนจันทร์และ 
นำงสำวณัฐพร    
ทองมำ และคณะ 
 

 รวมเงินงบประมาณ  35,000 ( 1 โครงการ)  
 

กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนงาน   :  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

ที ่ โครงการ แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ แผนใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565 

12 250,000 ไตรมำสที่ 
1 

นำยณภัทร เบ้ำนำค  
นำงปฎิญญำ จันเจือ 
นำงสำวกฤษฎำภรณ์
ทิพใส, 
นำยศุภเกียรต ิ
สร่ำงโศก และคณะ 

2 จัดกำรแข่งขัน“เวทคณิต (Vedic 
Mathematics) ศำสตร์แห่งกำร 
คิดเลขเร็ว” 

12 5,000 ไตรมำสที ่  
3 

นำยปรำโมทย์ ดวง
มุลตรี, 
นำยศุภเกียรติ  
สร่ำงโศก 
และคณะ 

3 โครงกำรรักษ์ภำษำไทย “เนื่องใน 
สัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติปี 2566” 
   

11 25,000 ไตรมำสที่ 
  3 

นส.พชรภัทร   
เมฆมนต ์
นำงอรพัทธ  ศิริแสง 
นำยปรำโมทย ์
ดวงมุลตร ี
 

 รวมเงินงบประมาณ  280,000 (3 โครงการ)  
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กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงาน   :  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ที ่ โครงการ แผนแม่บท

ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ แผนใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรในสังกัด 
สพป.ยโสธร เขต 1 (ITA) 

12 240,750   ไตรมำสที่ 
  1 

นำงอังคณำ       
สิริอนุศำสน์  และ  
นำยอดิชัย   
ศรีวะรมย ์

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรในสังกัด 
สพป.ยโสธร เขต 1  
 

12 10,660 ไตรมำสที่ 
1 

นำงสุภชำดำ   
หำญจังสิทธิ์   
 

3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร  
สพป.ยโสธร เขต 1 

12 
 

15,000 ไตรมำสที่ 
1 

นำงศิริพรรณ  
แถวนำชุม 
นำงขวัญจิตต์  
อังกระโทก 
นส.วำสนำ   
บุญหลง 

4 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบ 2566 

11 80,000 ไตรมำสที่ 
2,3 

นำงสุภชำดำ   
หำญจังสิทธิ์  และ  
นำงณีรนุช เยื่อใย 

5 กำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) ส ำหรับ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำ ต ำแหน่ง ครู/ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์และ  
ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
 

11 61,000 ไตรมำสที่ 
1,2 

นำงธำรำทิพย์ 
คุณวุฒิ 
นำงขวัญใจ   
น ำภำ 
นำงสำวศุภรัตนดำ  
นำมศรี 

6 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งระบบ
โดยกำรประยุกต์ใชน้วตกรรมในกำร      
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ   
ในชั้นเรียน  (Innovative  
 Activities to Promote 
Communicative Competence in 
the Classroom) 
 

12 10,000 ไตรมำสที่ 
 2 

นำงสำวศิริวรรณ์        
คุณำพันธ์  
และคณะ 
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กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงาน   :  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ที ่ โครงการ แผนแม่บท

ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ แผนใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

7 กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำทั้งระบบ 
(IQA AWARD) 
 

11 10,000 ไตรมำสที่ 
2,3,4 

นำยวิทยำ 
สว่ำงวงศ์ และ
คณะ     

8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Active learning  แบบ 
Fundamental Al training 

12 3,000 ไตรมำสที่ 
2,3,4 

นายภูริช        
รอดวินิจและคณะ 

9 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center)  

12 10,000 ไตรมำสที่ 
2,3,4 

นายอุทิศ   
สายรัตน์ และ
นายอนันต์  มีชัย 

10 สนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 

12 20,000 ไตรมำสที่ 
 2,3,4 

นายอนันต์ มีชัย 
และนายอุทิศ 
สายรัตน์ 

11 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษำ  

12 10,000 ไตรมำสที่ 
2,3 

นำงสำวกัญจนพร 
ก้ำนเพชร  
และคณะ        

12 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ (Coding) และการ
ออกแบบเทคโนโลยี 

12 30,000 ไตรมำสที ่  
2,3 

นายณภัทร เบ้านาค  
นางปฏิญญา   
จันเจือ 
นำยศุภเกียรติ  
สร่ำงโศก 

13 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรวิจัย
ปฏิบัติกำรในชั้นเรียนเชิงคุณธรรม 
จริยธรรมในสถำนศึกษำส ำหรับครู 

12 30,000 ไตรมำสที ่  
2,3 

นำงสุทธินันท์  
บุญศักดิ์ 
นำงจันทรำพร  
มูลลิสำร 
และคณะ 

 รวมเงิน  530,410 (13 โครงการ)  
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กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ที ่ โครงการ แผนแม่บท

ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ แผนใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบ 
สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 

12 12,000 ไตรมำสที ่ 
2,3,4 

นำยภูริช  รอดวินิจ 
และคณะ 

 รวมเงินงบประมาณ  12,000 (1 โครงการ)  

 
กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ที ่ โครงการ แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ แผนใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขับเคลื่อนศูนย์กำรเรียนรู้ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
“ศูนย์กำรเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง” 
 

12 15,000 ไตรมำสที่ 
 2 

นำงสิริลักษณ์   
ฝูงใหญ่และคณะ 

 รวมเงินงบประมาณ  15,000 (1 โครงการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 หน้า 74 

 

กลยุทธ์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนงาน   :  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ที ่ โครงการ แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ แผนใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

12 57,000 ไตรมำสที่ 
 1,2 

นำงจุรีรัตน์  
พินิจมนตร ี
นำงอังคณำ  
สิริอนุศำสน ์
นำงมลิวัลย์  บญุยศ 

2 ส่งเสริมพัฒนำส ำนักงำนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ น่ำดู น่ำอยู่  และน่ำท ำงำน 

12 10,000 ไตรมำสที่ 
 1,2 

นำงอังคณำ  
สิรอนุศำสน์, 
นำงพัทธนันท์ 
มำลัย, 
นำยยศธร 
ไตรรัตนประพันธ ์

3 พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ยโสธร เขต 1  

12  30,000  ไตรมำสที ่
1,2,3,4 

นำยศำสตรำ   
แสงชำติ 
และคณะ 

4 กำรตรวจสอบข้อมูลรหัสสินทรัพย์
โรงเรียนตำมเกณฑ์กำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีภำครัฐ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

12,20  40,590  ไตรมำสที่ 
2,3 

นำยประยงค์   
ทำจิตต์,นำงสำว 
สุปรำณี  แบบทอง,
นำงสัมฤทธ์ิ วงศ์เกย 

5 อมรมสัมมนำเครือข่ำยคณะกรรมกำร
สืบสวน สอบสวน วินัยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.ยส.1 

20 50,000 ไตรมำสที่ 
1 

นำงทิพยรัตน ์
ปรีชำ 

6 กำรนิเทศติดตำม และประเมินผล 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำในสังกัด 

12 90,000 ไตรมำสที่  
1,2,3,4 

นำงสำวกฤษฎำภรณ์  
ทิพใส, 
นำงปฏิญญำ จันเจือ 
นำยณภัทร   
เบ้ำนำค, 
นำยศุภเกียรติ  
สร่ำงโศก และคณะ  

7 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยใน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

20 50,000 ไตรมำสที่ 1-4 นำงประไพ   
เหรียญทอง 
นำงอัมพร   
ศรีอิสำณ และ 
นำงรำตรี  ค ำลือ 

 รวมเงินงบประมาณ  327,590 (7 โครงการ)  
 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,200,000 (26 โครงการ)  
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ส่วนที่  5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

          การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นเครื่องมือส าคัญการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การ
บริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1  จึงก าหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ บริหารและบุ คลากรในหน่วยงานทุกระดับ  
ในความเป็นมา และความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
กับนโยบายและแผนที่ส าคัญอ่ืนๆ และสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ   
ในทิศทางเดียวกัน 
           2. การสร้างความตระหนัก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ เกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการจัดท าแผน โดยกระบวนการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง 
           3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดท าแผนฯ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนบุคลากร          
ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนฯทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน และการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดท าเอกสารเผยแพร่และจัดประชุมสัมมนา      
การจัดท าแผนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
          4. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม         
จากทุกภาคส่วนทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคลผู้แทนชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก และการมีส่วนร่วม 
          5. การน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือขอความเห็นชอบ              
ต่อ คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้     
ของแผน 
          6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการ นโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย    
และตัวชี้วัด เพ่ือการสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ เพ่ือให้บุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ 
          7. มีการบูรณาการ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในสังกัด       
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และก าหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ              
ให้สอดคล้องกัน 
          8. มีการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการโดยให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรการบริหารงาน
เหมาะสม ตามความจ าเป็น คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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          9. การระดมทรัพยากร เพ่ือด าเนินการตามแผน โดยพ่ึงพางบประมาณทั้งจากภาคราชการและ
ภาคเอกชน โดยการจัดท าค าของบประมาณการขอรับบริจาค รวมทั้งการจัดผ้าป่าการศึกษา 
          10. การนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินการตามแผน โดยแต่งตั้งคณะนิเทศ ติดตาม ก ากับการ
ด าเนินการจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และให้ค าแนะน าการด าเนินการ ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ 
         11. การก าหนดมาตรการในการรายงานผลการด าเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ
ตามหลักการเชิงเหตุและผล (XYZ) รายงานเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายทิศทางตลอดจนสถานการณ์ บริบท
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป   ตลอดจนทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
         12. การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินการการบริหารส านักงานเขต  ทั้งหมดท้ังที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในปีต่อไป 
 
                                        ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 

ที ่ แนวปฏิบัติ ระยะเวลา 
1 
 
 

สพป.ยโสธร เขต 1 แจ้งนโยบาย กรอบทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของ สพฐ./สพป.ยโสธร เขต 1 ให้บุคลากรในส านักงาน สถานศึกษา 
ได้รับทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม  2565 

2 - สพป.ยโสธร เขต 1 แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- สพป.ยโสธร เขต 1 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ  

เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พฤศจิกายน 2565 
ถึง 

ธันวาคม 2565 
3 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) 15 มกราคม 2566 
4 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) 16 เมษายน 2566 
5 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565- มิถุนายน 2566) 16 กรกฎาคม 2566 
6 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) 15 ตุลาคม 2566 

 
 การบริหารงบประมาณต้องค านึงถึงความคุ้มค่า  คุ้มทุน  ประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน  มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าเป็นรายไตรมา  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน      
ในแต่ละห้วงเวลาแล้ว  องค์กรจะมีรายงานการบริหารจัดการศึกษาทุกปีงบประมาณ  เพ่ือทราบปัญหา       
อุปสรรค์ที่เกิดข้ึน เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 หน้า 77 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 

1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการแผนปฏิบัติการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. มีความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานในแต่ละระดับ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน 

องค์กรภายนอกอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
5. มีการบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
6. การส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรการบริหารอย่างเหมาะสม เพียงพอและคุ้มค่า 
7. การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและ

ผลลัพธ์ที่ชัดเจน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เชื่อมั่นในการด าเนินงาน และให้ความสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

8. การคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เพ่ือให้การสื่อสาร ท าความเข้าใจ ดูแล ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
เป็นไปอย่างใกล้ชิด เชิงลึกและเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 



































































































































































































































































สพป.สโยธร เขต ๑
 www.yst1.go.th


