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  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาม ัธยมศึกษาพิจ ิตร  ได้จ ัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้ข้ึน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง
เชื ่อมโยงกับ วิส ัยทัศน์ พันธกิจ เป ้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่านิยม และแนวทาง 
การดำเนินงาน ความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังคำนึงถึงความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ระทรวง
ศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์จ ังหวัด นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และภารกิจหลักที่จะต้องเร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ที่มุ่งเน้น
สาระสำคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างสังคม
ฐานความรู ้ เร ่งรัดปฏิรูปการศึกษา บุคลากร และกระบวนการเรียนการสอน 
ทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ และนอกระบบ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสนับสนุน
การเรียนรู ้ตลอดชีวิตที ่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ ่น การดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้จะบรรลุผลตามเปา้หมาย
ความสำเร็จที ่กำหนดไว้  ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้องทาง
การศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ในการกำกับระดมสรรพกำลังร่วมกัน
ผลักดันแผนพัฒนาการศึกษาสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรและสถานศึกษา  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  โดยมุ่งสู่เป้าหมาย
สุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึงและ 
มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ขอขอบคุณ
คณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ จนทำให้
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้ 
การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรและ
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐานการศึกษา
ระดับสากลในทุกๆ ด้าน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงข้ึน  
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ส่วนท่ี ๑ 
บริบทท่ัวไป 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารงานไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน ผู้บริหารทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคลากร
ของตนได้รับการพัฒนาและต้องการให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลที่มีการ
พัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลานั ้นจะมีความพร้อมต่อการแข่งขัน และจะเป็นบุคคลที่พร้อมรับมือกับการ
เปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ย่อมก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานและนำมาซึ่งความเจรญิกา้วหน้าขององค์กร (ดร.พจน์ พจนพาณิชย์กุล : การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล) นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรแล้ว   การพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรยังส่งผลต่อความสำเร็จหรือเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย การพัฒนาตนเองนั้น ถือเป็นการ
แข่งขันกับตัวเองเพื่อเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะต้อง
แข่งขันกับคนอื ่น ในโลกของการทำงานที่ม ีการแข่งขันส ูง เวทีการทำงานจะเปิดโอกาสให้ก ับคนท ี ่มี
ประสิทธิภาพในการทำงานเสมอ และเช่นเดียวกัน “คนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงจากการพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่องในเรื่องต่าง ๆ มักจะพร้อมอยู่เสมอสำหรับการแข่งขันไม่ว่าในเวทีหรือสถานการณ์ใดก็ตาม”  

 ปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ           
การสื่อสาร ทำให้สังคมโลกมีการลื่นไหลระหว่างวัฒนธรรมมากข้ึน การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย เป็นที่นิยม
ยอมรับกันทั่วโลก ประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกัน 
จะมีความสามารถในการแข่งขันและร่วมมือกับประชาคมโลกได้ ต่อเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัด
การศึกษาให้สามารถพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะในการแข่งขันมีคุณภาพสูงขึ้น รู้จักเลือกที่จะรับ
กระแสของวัฒนธรรมต่างชาติ ปลูกจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมถึงการกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลกเรามีเจตนารมณ์
มุ่งมั่นที่จะบรรลุความคาดหวังสำคัญ ดังนี้ 
 1.  ผ ู ้ เร ียนได้ร ับการพัฒนาให้เป ็นพลเมืองที ่ม ีค ุณภาพอันหมายถึงเป ็นคนดี  เป ็นคนเก่ง                
เป็นคนที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคม                    
โลกใหม่รวมทั้งเพิ ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและการสื่อสาร                  
เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน 
         2. โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงข้ึนสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่จัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ศาสนา และการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 3. โรงเรียนพัฒนาหลักสตูร รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นความแตกต่างตาม
ศักยภาพของผู้เรียนโดยคำนึงผู ้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีสื ่อ อุปกรณ์ เครื ่องมือ สื ่อ  นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและปรับประยุกต์ใช้ได้สมประโยชน์  ทันต่อการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
 4.  ผู ้บริหาร คร ู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการพัฒนาด้วยวิธีการ                  
ที่เหมาะสมหลากหลายอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ                  



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : หน้า 2 
 

การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความผูกพันต่อวิชาชีพ
อย่างแน่นแฟ้น 
 5.  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถ่ิน ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจนเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
อื ่นๆที ่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นศูนย์กลางและร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาความรู ้ให้กับประชาชนในชุมชน        
และบุคคลทั่วไป  

 จากเจตนารมณ์มุ ่งมั ่นที ่จะบรรลุความคาดหวังสำคัญข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรขึ ้น  เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สามารถใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลดความซ้ำซ้อนและ
บังเกิดผลกับนักเรียนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ทำให้วิธีการ
แก้ปัญหาต้องแตกต่างกันตามสภาพของพื้นที่  เช่น ครูในพื้นที่นั้นหรือจังหวัดนั้นอาจยังต้องการได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือวิทยาศาสตร์ก็ทำเป็นโครงการเสนอขึ้นมา เพื่อเจาะไปที่ปัญหานั้น ๆ  
ได้ตรงจุด แต่ทั้งนี้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดูแลการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่เสนอมาอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะเป็นผู้กำกับ
ติดตามอีกช้ันหนึ่ง  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกล่าว 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ตั้งอยู่เลขที่ 31/26 ถนนคลองคะเชนทร์  ตำบลใน
เมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์ ๖6000  มีสถานศึกษาในการกำกับ ดูแล จำนวน
ทั้งสิ้น 30 แห่ง 

  จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตรุัส  
อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  เป็นจังหวัดขนาดเล็ก สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ราบลุ่ม
มีแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลผ่านทั้ง ๒ สาย  ไหลผ่านจังหวัดเกือบเปน็ลักษณะเสน้ขนานจากทิศเหนือ สู่ทิศใต้ 
โดยมีแม่น้ำพิจิตร (แม่น้ำเดิม) อยู่ระหว่างกลาง   ความยาวของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง ๙๗ 
กิโลเมตร และความยาวของแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทางประมาณ ๑๒๔  กิโลเมตร สภาพพื้นดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  เนื่องจากตะกอนที่พัดมาทับถมเหมาะแก่การ  ทำนา และปลูกพืช
หมุนเวียนพื้นที่ส ่วนใหญ่บุกเบิกเพื ่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพื้นที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ  
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  ๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต 
   ท่ีตั้ง 
  ขนาดพื้นที ่ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีพื ้นที ่ประมาณ 
๔,๕๓๑.๐๑ ตารางกิโลเมตร (๒,๘๓๑,88๓.0 ไร่) 
 

อาณาเขต 

 จังหวัดพิจิตร  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางระกำและอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับอำเภอชุมแสงและอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  และอำเภอ 
  บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพิจิตร 
 
 

กำแพงเพชร
เพชช 
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แผนที่แสดงที่ต้ังสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1.2 ประชากร   
  ประชากรในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  
535,687 คน  จำแนกเป็น  ชาย 261,418 คน  หญิง 274,269 คน   
 

ที่มา  :  ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียน 
 ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ๑.3 ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 
 พื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ลักษณะดินเป็นดินปนทราย  เหมาะแก่การ 

ทำนาและปลูกพืชไร่ และมีที ่ราบสูงลาดลงอยู ่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดกำแพงเพชรมีเทือกเขาและ         
ป่าอนุรักษ์ที่สำคัญ  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่นี้จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น ๓ ฤดู ได้แก่ 
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 ฤดูร้อน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๒ องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน จะเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ปริมาณน้ำฝน เฉลี ่ยประมาณปีละ 

๑,๓๗๕ มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน- มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๙ องศาเซลเซียส             

(ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒)  

 ๑.4 ข้อมูลการปกครอง 
  ข้อมูลการปกครองในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 89 ตำบล และ 889 หมู่บ้าน มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน แยกเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง  เทศบาลเมือง  จำนวน 3 แห่ง  เทศบาลตำบล  จำนวน 25 แห่ง  
และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 73 แห่ง  
 จังหวัดพิจิตร  แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ อำเภอ  ดังนี้  อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวังทรายพูน
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอสามง่าม อำเภอทับคล้อ
อำเภอสากเหล็ก อำเภอบึงนาราง อำเภอดงเจริญ และอำเภอวชิรบารมี แยกเป็น ๘9 ตำบล ๘๘9  หมู่บ้าน 
 

 
ตารางแสดงข้อมลูการปกครอง 

ในเขตพ้ืนท่ีบริการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
พิจิตร ๑๒ ๘9 ๘๘9 

 

ที่มา : กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน  (http://www.dla.go.th)  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(https://datacenter.deqp.go.th) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
   

ตารางแสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จังหวัด อบจ. อบต. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
พิจิตร ๑ ๗๓ ๓ ๒๕ 

 

ที่มา  :  กองกฎหมายและระเบยีบทอ้งถ่ิน  (http://www.dla.go.th)  ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 
    กรมสง่เสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม(https://datacenter.deqp.go.th) ข้อมลู ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 
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๒. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1.1 การเกษตร 

 สภาพพื้นที่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
เป็นแหล่งผลิตข้าว  พืชไร่  และพืชเศรษฐกิจที ่สำคัญของภาคเหนือ เช่น ถั ่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว อ้อย             
มันสำปะหลัง  เป็นต้น  สภาพดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิตภาคเกษตร  
         2.1.2 ด้านอุตสาหกรรม 

  อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกี ่ยวกับการเกษตร เช่น อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตรทีจ่ังหวัดพิจติร สถานประกอบการโรงสีข้าว มีจำนวน 132 แห่ง  เป็นแหล่งผลติข้าวที่
สำคัญเป็นลำดับต้นของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางรองรับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง  อีก
ทั้งเป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแกลบ และ
การผลิต Ethanol จากกากน้ำตาลที่จังหวัดพิจิตร   
 

ตารางแสดงการใช้พื้นท่ี 
 

จังหวัด เนื้อท่ีท้ังหมด 
(ไร่) 

เนื้อท่ีป่าไม้ 
(ไร่) 

เนื้อท่ีใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร  

(ไร่) 

เนื้อท่ีใช้ประโยชน์
นอกการเกษตร  

(ไร่) 
พิจิตร ๒,๘๓๑,883 10,623 2,037,129 784,131 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ  (http://statbbi.nso.go.th/)  ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
 

ตารางแสดงจำนวนพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

จังหวัด 

เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

นาขา้ว พืชไร ่
สวนไม้ผล/ 
ไม้ยืนต้น 

สวนผัก/ไม้
ดอก/ไม้
ประดับ 

เนื้อท่ีใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรอ่ืน 

พิจิตร 1,808,198 149,448 10,018 9,484 59,981 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ  (http://statbbi.nso.go.th/)  ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
 

 ๒.๒ ด้านสังคม 
 2.2.1 วัฒนธรรม/ประเพณี  
   ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเปน็เวลานาน 
เพราะมีธรรมเนียมว่าวัดใดถ้าจัดงานปิดทองไหว้พระก็จะต้องจัดงานแข่งเรือควบคู่กันไปด้วยมักจัดกันในฤดูน้ำ
หลาก ประมาณวันเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือนกันยายนของทุกปี ในงานจะมีการแข่งเรือประเพณีและการประกวด
ขบวนแห่เรือต่างๆ ในแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง  มีการจัดกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย  ประเพณีกำฟา้ 
เป็นประเพณีสำคัญของชาวบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม   ซึ่งเป็นชาวไทยพวนถือปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลา
ช้านาน จัดตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ และ ๓ ค่ำ เดือน ๓ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์)  เพื่อแสดงความเคารพบชูา
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เทวดาและพระมหากษัตริย์ เมื่อถึงวันกำฟ้าชาวไทยพวน จะกลับมายังบ้านของตน เพื่อร่วมทำบุญกับญาติพี่
น้อง พบปะสังสรรค์และเล่นกีฬาพื้นบ้าน1 
 2.2.2  แหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญ 

    จังหวัดพิจิตร มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ 
เช่น อุทยานเมืองเก่าพิจิตร  เขารูปช้าง  บึงสีไฟ  วัดท่าหลวง  วัดบางคลาน  เป็นต้น 
 ๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ2 
   1) ทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร  มีแหล่งแร่สำคัญและนำไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์  ได้แก่ 
   (๑) แร่ยิปซัม  ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ ๕๓๖,๖๓๐.๘ เมตริกตัน เนื้อแร่มีคุณภาพค่อนข้างดี 
   (๒) ทองคำ พบว่ามีปริมาณเพียงพอในเชิงพาณิชย์ พบที่ตำบลเขาเจ็ดลูก  
อำเภอทับคล้อ  ต่อเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ ๕๕๖,๑๕๗ เมตริกตัน และที่เขาพนมพา ตำบล
หนองพระ  อำเภอวังทรายพูน 

 2) ด้านทรัพยากรป่าไม้  มีพื ้นที่ป่าไม้ ๘,๓๑๒ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๐ .๒๙ ของพื้นที่          
ทั้งจังหวัดและมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๓ แห่ง พื้นที่รวม ๓,๙๑๐ ไร่ 

 3) ด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่าน จำนวน 3 สาย  ได้แก่   
  (1) แม่น้ำน่าน  มีต้นกำเนิดอยู่ในหลวงพระบาง  มีความยาว 97 กิโลเมตร 

  (2) แม่น้ำยม  มีต้นกำเนิดในป่าดงดิบสูงชัน  บนเทือกเขาผีปันน้ำและเทือกเขา 
แดนลาว  มีความยาว 124 กิโลเมตร 

  (3) แม่น้ำพิจิตร (เดิมเป็นแม่น้ำน่าน)  เมื่อมีการขุดลอกคลองแยกสายทำให้ตื้นเขิน   
อยู่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำยม มีความยาว 127 กิโลเมตร 
 
3. บทบาทอำนาจหน้าที่ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การ
กำกับ ดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  1. ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 

     1.1  การกำกับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
     1.2  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา 
     1.3  ประสานและส่งเสรมิองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง

กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
     1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 
1 ที่มา : ข้อมลูจากเว็บไซตจ์ังหวัดพจิิตร (http://www.phichit.go.th) 
2 ที่มา : แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ของสำนักบรหิารยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
 ตอนล่าง ๒ 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : หน้า 8 
 

     1.5  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น 
 2. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายน้ี (พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่น ดังนี้ 

     2.1  อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     2.2  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

     2.3  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     2.4  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 
  3. อำนาจหน้าที ่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี ้
               3.1  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศ ึกษา             
ให ้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ              
ความต้องการท้องถ่ิน 
    3.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน         
ในเขตพื้นที ่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้ร ับให้หน่วยงานข้างต้นได้รับทราบ รวมทั้ง       
กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
    3.3  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
    3.4 กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
     3.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
    3.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้ง ทรัพยากรบุคคล เพื ่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
    3.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
    3.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ง บุคคล องค์กร  ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
    3.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  3.10  ประสาน ส ่งเสร ิม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน             
ด้านการศึกษา 

3.11 ประสานการปฏิบัติ  ราชการทั่วไป  กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
  3.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
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 การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร  มีดังนี้ 

 1. กลุ่มอำนวยการ (Administration Group) 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group) 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group) 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group) 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and 

Evaluation for Educational Provision Group) 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group) 
 7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group) 
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4. โครงสร้างการบริหารงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. 

สพม.พิจิตร ก.ต.ป.น. 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถานศึกษา   
จำนวน 30 แห่ง 

ครูและบุคลากรฯ 

สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร 

สหวิทยาเขตสามงา่ม 

สหวิทยาเขตตะพานหิน 

สหวิทยาเขตบางมูลนาก 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสือ่สาร 

กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

นักเรียน 
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5. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประเด็นหลัก  คือ          
(๑) เร่งพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  (๒) สร้างโอกาสทางการศึกษา  (๓) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา (๔) การส่งเสริมและยกสถานะของครู (๕) พัฒนาการบริหารและปฏิบัติราชการ
กระทรวงในทุกระดับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยในแต่ละนโยบายได้กำหนดยุทธศาสตร์                  
การดำเนินงานและขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  สถานการณ์ทาง     
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มุ ่งเน้นที ่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการปฏิรูปการศึกษา ซึ ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น                         
๓ ประการ คือ สถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษา สถานการณ์ด้านโอกาสทางการศึกษา และสถานการณ์ด้าน
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

 5.1 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิจิตร   
ลำดับ สังกัด จำนวนหน่วยงาน (แห่ง) 

๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 286 
๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 21 
๓ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 
๔ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 
๕ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 
๖ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 12 
๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 191 
๘ สำนักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 1 
 รวม 388 

 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดพิจิตร ปี 2564 สำนักศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร   

 4.๒ จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
ลำดับ อำเภอ จำนวนสถานศึกษา จำนวน 30 แห่ง 

1 อำเภอเมืองพจิิตร 5 
2 อำเภอสากเหล็ก 1 
3 อำเภอวังทรายพูน 1 
4 อำเภอสามง่าม 4 
5 อำเภอบึงนาราง 2 
6 อำเภอวชิรบารม ี 2 
7 อำเภอตะพานหิน 3 
8 อำเภอบางมูลนาก 2 
9 อำเภอโพทะเล 4 

10 อำเภอทับคล้อ 2 
11 อำเภอดงเจรญิ 2 
12 อำเภอโพธ์ิประทบัช้าง 2 
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4.3  จำนวนนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕64  (ข้อมลู ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564) 
 

ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  95 1,556 1,617 3,173 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒   95 1,518 1,641 3,159 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  96 1,581 1,691 3,272 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 285 4,655 4,949 9,604 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 93 1,241 1,832 3,073 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 97 1,101 1,565 2,666 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 92 967 1,475 2,442 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 282 3,309 4,872 8,181 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดในสังกัด 567 7,964 9,821 17,785 

 

ที่มา :  กลุ่มสง่เสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  (15 ธันวาคม 2564) 
 4.4 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด : จำนวนนักเรียน  

ขนาดของโรงเรยีนในสังกัด จำนวนโรงเรียน 
ขนาดที่ ๑ ขนาดเล็ก         (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑ – 120 คน) 2 
ขนาดที่ ๒ ขนาดกลาง       (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 - 600 คน) 20 
ขนาดที่ ๓ ขนาดใหญ่        (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 601 – 1,500 คน) 4 
ขนาดที่ ๔ ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป) 4 

รวมจำนวนท้ังสิ้น 30 
 

ที่มา :  กลุ่มสง่เสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร (10  พฤศจิกายน  2564) 
  

4.5 จำนวนครูในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพิจิตร 
 

ผู้บริหาร ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 21 6 27 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 5 8 13 
ข้าราชการครูผู้สอน 287 609 896 
ลูกจ้างประจำ - - - 
พนักงานราชการ 11 13 24 
ลูกจ้างช่ัวคราว 31 38 69 

รวมท้ังสิ้น 355 674 1,029 
 

ที่มา :  ระบบ EMIS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
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 4.6 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 

ท่ี ผู้บริหารการศึกษา / กลุ่ม ชาย หญิง รวม 
๑ ผอ.สพม.พิจิตร 1 - 1 
๒ รอง ผอ.สพม.พิจิตร 2 - 2 
๓ กลุ่มอำนวยการ 1 1 2 
๔ กลุ่มนโยบายและแผน - 1 1 
๕ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - 2 2 
๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล - 1 1 
๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - - 
๘ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3 1 4 
๙ หน่วยตรวจสอบภายใน - - - 

๑๐ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 2 
รวมบุคลากรในสังกัด 8 7 15 

 

ที่มา :   กลุ่มบรหิารงานบุคคล สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
 (30 กันยายน 2564) 
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 4.7 ข้อมูลสหวิทยาเขตในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาพิจิตร 
   เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสทิธิภาพคล่องตัว รวดเร็ว และมีหน่วยงานที่เช่ือมโยงการ
ทำงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงแบ่งเครือข่ายการบริหารงาน เป็น 4   สหวิทยา
เขต โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสหวิทยาเขต ดังนี้ 
 

ชื่อสหวิทยาเขต ประธานสหวิทยาเขต โรงเรียน อำเภอ 
จังหวัดพิจิตร 
1. พิจิตร 

 
นายทวี  เจริญหุ่น 

 
1. พิจิตรพิทยาคม 

 
เมืองพิจิตร 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน 2. สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 
 สากเหล็กวิทยา 3. หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 
  4. เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 
  5. วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 
  6. สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 
  7. วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 
2. สามง่าม นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์ 1. สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 2. เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 
 สามง่ามชนูปถัมภ์ 3. กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 
  4. หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 
  5. วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 
  6. วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 
  7. สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธ์ิประทับช้าง 
  8. ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธ์ิประทับช้าง 
3. ตะพานหิน นายทิว  มนูญธรรม 1. ตะพานหิน ตะพานหิน 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 2. วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 
 ตะพานหิน 3. ทุ่งโพธ์ิพิทยา ตะพานหิน 
  4. เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 
  5. วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 
  6. ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 
  7. วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 
4. บางมูลนาก นายวินัย  ยุพจันทร์ 1. บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 2. วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 
 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 3. ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 
  4. ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 
  5. โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 
  6. พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 
  7. โพธ์ิไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 
  8. แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 
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            4.8 ข้อมูลโรงเรียนในโครงการตามนโยบาย 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  มีการพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

  1. สถานศึกษาท่ีผา่นการประเมินเปน็สถานศึกษาพอเพียง จำนวน  30  โรงเรียน   

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม (ศูนย์) 16 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 
2 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ (ศูนย์) 17 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 
3 โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม (ต้นแบบ) 18 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 
4 โรงเรียนเขาทรายทับคลอ้พิทยา (ต้นแบบ) 19 โรงเรียนวันทสีถิตย์พิทยาคม 
5 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 20 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์ 21 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 
7 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 22 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อทุิศ 
8 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 23 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 
9 โรงเรียนวชิรบารมพีิทยาคม 24 โรงเรียนวังกรดพทิยา 

10 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 25 โรงเรียนโพธ์ิไทรงามวิทยาคม 
11 โรงเรียนพบิูลธรรมเวทวิทยา 26 โรงเรียนดงเสือเหลอืงพทิยาคม 
12 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 27 โรงเรียนหัวดงรัฐชนปูถัมภ์ 
13 โรงเรียนทุง่โพธ์ิพทิยา 28 โรงเรียนตะพานหิน 
14 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 29 โรงเรียนพจิิตรพิทยาคม 
15 โรงเรียนเมธีพิทยา 30 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 2. ผลการประเมินภายนอกรอบที่สีข่องโรงเรียนในสังกัด (16 โรงเรยีน ระยะท่ี 1) ปีงบประมาณ 
2563    

ลำดับ โรงเรียน 
ผลการประเมิน สมศ.รอบที่สี ่ การประเมิน

ความโดดเด่น มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 3 
1 โรงเรียนพจิิตรพิทยาคม ดีมาก ดีมาก ดีมาก - 
2 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ดี ดี ดี - 
3 โรงเรียนวชิรบารมีวิทยาคม ดี พอใช้ พอใช้ - 
4 โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม ดี ดี ดี - 
5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดี ดี ดี C2 (คุณธรรม) 

 3. โรงเรยีนดีประจำตำบล  จำนวน  6  โรงเรียน     

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนเมธีพิทยา 4 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 
2 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 5 โรงเรียนวันทสีถิตย์พิทยาคม 
3 โรงเรียนพบิูลธรรมเวทวิทยา 6 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 
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4. โรงเรยีนประชารัฐ   จำนวน  1  โรงเรียน   
 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนเมธีพิทยา 

  

 5. โรงเรยีนคณุภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา จำนวน  13  โรงเรียน   
 

 

 6. โรงเรยีนมาตรฐานสากล  มีจำนวน  9  โรงเรยีน   
 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนพจิิตรพิทยาคม 
2 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 
3 โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม 
4 โรงเรียนตะพานหิน 
5 โรงเรียนเขาทรายทับคลอ้พิทยา 
6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์
7 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 
8 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 
9 โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม 

 7. โรงเรยีนสุจริต  จำนวน  30  โรงเรียน   

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม  16 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 
2 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ  17 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 
3 โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม  18 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 
4 โรงเรียนเขาทรายทับคลอ้พิทยา  19 โรงเรียนวันทสีถิตย์พิทยาคม 
5 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 20 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์ 21 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนวังกรดพทิยา 8 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
2 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 9 โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม 
3 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 10 โรงเรียนวชิรบารมพีิทยาคม 
4 โรงเรียนเขาทรายทับคลอ้พิทยา 11 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 
5 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อทุิศ 12 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 
6 โรงเรียนโพธ์ิไทรงามพิทยาคม 13 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 
7 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์   
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7. โรงเรยีนสุจริต  จำนวน  30  โรงเรียน   (ต่อ) 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
7 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 22 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อทุิศ 
8 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 23 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 
9 โรงเรียนวชิรบารมพีิทยาคม 24 โรงเรียนวังกรดพทิยา 

10 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 25 โรงเรียนโพธ์ิไทรงามวิทยาคม 
11 โรงเรียนพบิูลธรรมเวทวิทยา 26 โรงเรียนดงเสือเหลอืงพทิยาคม 
12 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 27 โรงเรียนหัวดงรัฐชนปูถัมภ์ 
13 โรงเรียนทุง่โพธ์ิพทิยา 28 โรงเรียนตะพานหิน 
14 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 29 โรงเรียนพจิิตรพิทยาคม 
15 โรงเรียนเมธีพิทยา 30 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 8. โรงเรยีนวิถีพุทธ จำนวน  12  โรงเรียน     
 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม 
2 โรงเรียนวันทสีถิตย์พิทยาคม 
3 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
4 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 
5 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
6 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 
7 โรงเรียนทุง่โพธ์ิพทิยา 
8 โรงเรียนพบิูลธรรมเวทวิทยา 
9 โรงเรียนวังกรดพทิยา 

10 โรงเรียนดงเสือเหลอืงพทิยาคม 
11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 
12 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 

 
 9. โรงเรยีนคณุธรรม  จำนวน  30 โรงเรียน   

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม  

(ต้นแบบระดับประเทศ) 
16 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 

2 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ  17 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 
3 โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม  18 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 
4 โรงเรียนเขาทรายทับคลอ้พิทยา  19 โรงเรียนวันทสีถิตย์พิทยาคม 
5 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 20 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
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 9. โรงเรยีนคณุธรรม  จำนวน  30 โรงเรียน 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์ 21 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 
7 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 22 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อทุิศ 
8 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 23 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 
9 โรงเรียนวชิรบารมพีิทยาคม 24 โรงเรียนวังกรดพทิยา 

10 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 25 โรงเรียนโพธ์ิไทรงามวิทยาคม 
11 โรงเรียนพบิูลธรรมเวทวิทยา 26 โรงเรียนดงเสือเหลอืงพทิยาคม 
12 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 27 โรงเรียนหัวดงรัฐชนปูถัมภ์ 
13 โรงเรียนทุง่โพธ์ิพทิยา 28 โรงเรียนตะพานหิน 
14 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 29 โรงเรียนพจิิตรพิทยาคม 
15 โรงเรียนเมธีพิทยา 30 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 10. โรงเรียนจัดการเรียนร่วม  จำนวน 19 โรงเรยีน   

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนพจิิตรพิทยาคม 11 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 

   2 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 
   3 โรงเรียนดงเสือเหลอืงพทิยาคม 13 โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม 

4 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 14 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 
5 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 15 โรงเรียนเขาทรายทับคลอ้พิทยา 
6 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อทุิศ 16 โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม 
7 โรงเรียนวชิรบารมพีิทยาคม 17 โรงเรียนเมธีพิทยา 
8 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 18 โรงเรียนพบิูลธรรมเวทวิทยา 
9 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 19 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

10 โรงเรียนวันทสีถิตย์พิทยาคม   

 11. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ราย 

ลำดับ นักเรียน ผู้ปกครอง ท่ีอยู่ 
1 เด็กชายปิยพล  ประจิตร นางสุกลัยา ประจิตร บ้านเลขที่ 131 หมู่ 11  

ตำบลบงึบัว อำเภอวชิรบารมี   
จังหวัดพจิิตร 
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 12. โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ปีการศึกษา 2563 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา           
ท่ีทำความร่วมมือ 

 
สาขาวิชา 

จำนวน
นักเรียน 
ปี 2563 

ปีการศึกษา         
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
ทวิศึกษา 

1 วังโมกข์พิทยาคม 
 
 

วิทยาลยัเทคนิคพิจิตร 1. คหกรรมอาหาร 
และโภชนาการ 
2. ช่างเชื่อม 
3. ช่างยนต ์

74 คน ปีการศึกษา 
2559 

 
 
 

2 หนองโสนพิทยาคม 1. วิทยาลัยสารพัดชา่ง  
พิจิตร 
2. วิทยาลัยการอาชีพ   
ขาณุวรลักษบุรี 

1. อิเล็กทรอนิกส์ 
2. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
3. ช่างยนต ์
4. ไฟฟ้ากำลัง 

200 คน 
 

ปีการศึกษา 
2559 

3 แหลมรังวิทยาคม 1. วิทยาลัยสารพัดชา่ง
ขาณุวรลักษบุรี                  
2. วิทยาลัยสารพัดชา่ง
ขาณุวรลักษบุรี 

1. ช่างยนต ์
2. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
3. อิเล็กทรอนิกส์ 

15 คน 
 

ปีการศึกษา 
2560 

4 ดงเสือเหลืองพิทยาคม วิทยาลยัสารพดัช่างพิจิตร 1. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
2. ช่างยนต ์

91 คน ปีการศึกษา 
2561 

5 วชิรบารมีพิทยาคม 1.วิทยาลยัการอาชีพ
ขาณุวรลักษบุรี 
2. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

1. แมคคาโทนิค 
2. ช่างยนต ์
 

11 คน ปีการศึกษา 
2562 

 13. โรงเรียนสีขาว จำนวน  4  โรงเรียน  

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนวันทสีถิตย์พิทยาคม (ระดับเงิน) 
2 โรงเรียนทุง่โพธ์ิพทิยา (ระดบัเงิน) 
3 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม (ระดับเงิน) 
4 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม (ระดบัเงิน) 
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 14. โรงเรียนสีเขยีว  จำนวน   1  โรงเรยีน 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนตะพานหิน 

 15. สถานศึกษาดีเด่นดา้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

   
ลำดับ 

โรงเรียน ปีที่ได้รับ ระดับ 
ผลการคัดเลือกระดบั 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
1 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 2560 ทอง ประเทศ 

 16. โรงเรียนตน้แบบสหกรณ์   จำนวน  1  โรงเรียน 

ท่ี ปีการศึกษา 2560 
1 โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม 

 17. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  จำนวน  1  โรงเรียน   

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ปีที่ได้รับ 
1 โรงเรียนบางมลูนากวิทยาคม 2562 

 18. โรงเรียนหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  1  โรงเรียน   

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม 

 19.  โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จำนวน  2  โรงเรยีน 

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา 
1 โรงเรียนพจิิตรพิทยาคม 
2 โรงเรียนตะพานหิน 
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6.ผลการดำเนนิงานในรอบปีมี่ผา่นมา 

 1) ข้อมูลดา้นคุณภาพการศึกษา 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 และ 
ปีการศึกษา ๒๕63 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาพิจิตร 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

(แยกเป็นปีการศึกษา) 

วิชา 
สพม.พิจิตร 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ผลต่าง 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2562-2561 2563-2562 

ภาษาไทย (91) 51.62 52.88 50.70 1.26 -2.18 

ภาษาอังกฤษ (93) 27.72 30.59 31.61 2.87 1.02 

คณิตศาสตร์ (94) 27.77 24.61 23.96 -3.16 -0.65 

วิทยาศาสตร์ (95) 34.37 29.16 28.74 -5.21 -0.42 

เฉลี่ย 4 วิชา 35.37 34.31 33.75 -1.06 -0.56 

 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

(แยกเป็นปีการศึกษา) 

วิชา 
สพม.พิจิตร 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ผลต่าง 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2562-2561 2563-2562 
ภาษาไทย (1) 44.53 39.89 41.33 -4.64 1.44 

สังคมศึกษา (2) 33.59 34.36 33.84 0.77 -0.52 
ภาษาอังกฤษ (3) 27.44 25.81 26.32 -1.63 0.51 
คณิตศาสตร์ (4) 26.8 22.67 23.02 -4.13 0.35 
วิทยาศาสตร์ (5) 28.09 27.59 30.46 -0.50 2.87 

เฉลี่ย 5 วิชา 32.09 30.06 30.99 -2.03 0.93 
 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

(แยกเป็นปีการศึกษา) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

(แยกเป็นระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศ) 
 

วิชา สพม.พิจิตร สพฐ. ประเทศ 

ปีการศึกษา 2562 2563 2563-2562 2562 2563 2563-2562 2562 2563 2563-2562 

ภาษาไทย (91) 52.88 50.70 -2.18 55.91 55.18 -0.73 55.14 54.29 -0.85 
ภาษาอังกฤษ (93) 30.59 31.61 1.02 32.98 34.14 1.16 33.25 34.38 1.13 
คณิตศาสตร์ (94) 24.61 23.96 -0.65 26.98 25.82 -1.16 26.73 25.46 -1.27 
วิทยาศาสตร์ (95) 29.16 28.74 -0.42 30.22 30.17 -0.05 30.07 29.89 -0.18 

เฉลี่ย 4 วิชา 34.31 33.75 -0.56 36.52 36.33 -0.19 36.30 36.01 -0.29 
 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

(แยกเป็นระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศ) 
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ภาษาไทย (91) ภาษาองักฤษ (93) คณิตศาสตร ์(94) วิทยาศาสตร ์(95)

ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ
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แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

(แยกเป็นระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศ) 
 

วิชา สพม.พิจิตร สพฐ. ประเทศ 

ปีการศึกษา 2562 2563 2563-2562 2562 2563 2563-2562 2562 2563 2563-2562 
ภาษาไทย (1) 39.89 41.33 1.44 43.02 45.22 2.20 42.21 44.36 2.15 

สังคมศึกษา (2) 34.36 33.84 -0.52 36.10 36.32 0.22 35.70 35.93 0.23 
ภาษาอังกฤษ (3) 25.81 26.32 0.51 28.97 29.73 0.76 29.20 29.94 0.74 
คณิตศาสตร์ (4) 22.67 23.02 0.35 25.62 26.33 0.71 25.41 26.04 0.63 
วิทยาศาสตร์ (5) 27.59 30.46 2.87 29.40 33.04 3.64 29.20 32.68 3.48 

เฉลี่ย 5 วิชา 30.06 30.99 0.93 32.62 34.13 1.51 32.34 33.79 1.45 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

(แยกเป็นระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศ) 
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ภาษาไทย (1) สงัคมศึกษา (2) ภาษาองักฤษ (3) คณิตศาสตร ์(4) วิทยาศาสตร ์(5)

ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ
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2) ด้านการบริหารจัดการ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้ดําเนินการบริหารจัดการและพัฒนา คุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดําเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ประสงค์ เป้าหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น  ตัวช้ีวัด
ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการ ดําเนินงาน มี
ระบบการนิเทศ เร่งรัด ติดตามประเมินผลของโรงเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง โดยองค์คณะบุคคล  ที่เกี่ยวข้อง โดยใน
ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมามีผลงาน ดังนี้   

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ไตรมาสท่ี 4)   

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564  (ไตรมาสที่ 4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ได้ประกาศว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร - พิจิตร) โดยมี
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ดังนี้ 

 

รายการ  งบประมาณท่ีได้รบั  ผลการเบิกจ่าย  คิดเป็นร้อยละ  ลำดับท่ี 

งบดําเนินงาน  33,548,606.00  30,652,294.04  91.37  34 

งบอุดหนุน  258,308,668.00  258,164,215.36  99.93  24 

งบลงทุน  65,170,000.00  29,880,765.35  45.85  22 

งบรายจ่ายอื่น  3,304,169.00  3,303,520.00  99.98  5 

รวมทั้งหมด  360,331,443.00  322,000,794.75  337.13 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พิจิตร ปีงบประมาณ 2563 (ITA)   

ได้คะแนน 83.82 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับ B  

ลำดับ  แบบวัด/ตัวชี้วัด  คะแนน 
(100) 

1  แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
 

 
- การปฏิบัติหน้าที ่ 99.79 

 
- การใช้งบประมาณ  95.68 

 
- การใช้อํานาจ  99.37 

 
- การใช้ทรพัย์สินของราชการ  99.58 

 
- การแก้ไขปญัหาการทจุริต  99.21 

 
คะแนนเฉลี่ย  29.62 

2  แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  
 

 
- คุณภาพการดําเนินงาน  94.11 

 
- ประสิทธิภาพการสื่อสาร  93.44 

 
- การปรับปรงุระบบการทํางาน  92.14 

 
คะแนนเฉลี่ย  27.97 

3  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 
 

 
- การเปิดเผยข้อมลู  87.42 

 
- การปอ้งกันการทจุริต  43.75 

 
คะแนนเฉลี่ย  26.23 
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(1) ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

(ผลการดำเนินงานตามระดบัคณุภาพ) 

นโยบาย/ตัวชี้วดั  ระดับ  
คุณภาพ 

คำอธิบาย  
ระดับ

คุณภาพ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  4.00  ดีมาก 

ตัวชี้วดัที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถงึการมีทัศนคติทีด่ตี่อ 
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดขีองชาต ิมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจติสาธารณะ มีจติอาสา รับผิดชอบ ต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม ซ่ือสตัย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อม อารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 

5  ดีเยีย่ม 

ตัวชี้วดัที่ 6 จํานวนสถานศึกษาที่น้อมนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ไปพฒันาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคต์ามท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3  ด ี

นโยบายที่ 2 ด้านการจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ 

5.00  ดีเย่ียม 

ตัวชี้วดัที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จําเป็นด้าน การรู้
เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ดา้นการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์  (Mathematical 
Literacy) และดา้นการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ (Scientific  Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA  

5  ดีเยีย่ม 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  3.33  ด ี

ตัวชี้วดัที่ 11 ผู้เรียนทุกระดบัมีสมรรถนะสําคญัตามหลักสตูร มีทักษะการ เรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 (3R8C)  

5  ดีเยีย่ม 

ตัวชี้วดัที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

  

 ตวัชี้วดัที่ 13.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่3  3  ด ี

 ตวัชี้วดัที่ 13.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 (สําหรับ สพม.)   2  พอใช้ 

ตัวชี้วดัที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชพี และการมีงานทํา 

  



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : หน้า 28 
 

นโยบาย/ตัวชี้วดั  ระดับ  
คุณภาพ 

คำอธิบาย  
ระดับ

คุณภาพ 

ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที ่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมและนําไป
ปฏิบตัิได ้

ตัวชี้วัดท่ี 14.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  5  ดีเยี่ยม 

 ตัวชี้วัดท่ี 14.3 ระดบัมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (สําหรับ สพม.)  1  ปรับปรงุ 

ตัวชี้วัดท่ี 16 ผูเ้รียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี 
สุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 

  

 ตัวชี้วัดท่ี 16.2 ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  4  ดีมาก 

นโยบายท่ี 4 ดา้นการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 

4.67  ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี 18 ผูเ้รียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

  

 ตัวชี้วัดท่ี 18.2 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  -  ไม่ประเมิน 

 ตัวชี้วัดท่ี 18.3 ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  5  ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี 23 สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้ 
เป็นเครื่องมือในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

  

 ตัวชี้วัดท่ี 23.2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  (สําหรับ สพม.) 5  ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี 24 สถานศึกษามรีะบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

4  ดีมาก 
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นโยบาย/ตัวชี้วดั  ระดับ  
คุณภาพ 

คำอธิบาย  
ระดับ

คุณภาพ 

นโยบายท่ี 5 ดา้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

2.00  พอใช้ 

ตัวชี้วัดท่ี 26 สถานศึกษาในสงักัดมีนโยบายและจัดกจิกรรมให้ความรู้ที่ 
ถูกต้องและสร้างจิตสํานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
นําไป ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพทีเ่ปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  การลดใช้สารเคมจีากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2  พอใช้ 

นโยบายท่ี 6 ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา  5.00  ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี 41 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสํานักงาน 
ส่วนกลางมีแพลตฟอรม์ดิจทิัล (Digital Platform) เพื่อสนบัสนุนภารกจิด้าน 
บรหิารจัดการศึกษา 

5  ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดท่ี 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ใน 
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5  ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย  3.93  ดีมาก 
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ผลการดำเนนิงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการได้ การแปรผล 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของ มนุษย์และ
ของชาติ 

   

ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี ความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

100  55.78  ไม่บรรลุ 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากร
มนุษย์ 

   

ตัวชี้วัดท่ี 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”  เป็น 
“Coach” ผู้ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ ผู้อํานวยการการ
เรียนรู้ 

50  100.00  บรรลุ 

นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัด
การศึกษา 

   

ตัวชี้วัดท่ี 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอํานาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100  100.00  บรรลุ 
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(2) ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐาน  
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี  
   การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ  
คุณภาพ 

คำอธิบาย  
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  

มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและ เป็นแบบอย่างได้  
ประเด็นการพิจารณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได้สำหรับประเด็นน้ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรคัดเลือกผลงานที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ความ
โดดเด่น เกิดความสำเร็จ การใช้เทคนิควิธีการ โมเดลที่สามารถบอกถึงความมีประสิทธิภาพของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ โดยการรายงานผลให้เรียงลำดับจากผลงานที่มีความโดดเด่นจาก
มากไปน้อย จำนวน 5 ผลงาน (สตผ. จะพิจารณาโดยการติดตามเชิงประจักษ์ด้วย) 

4 ดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

5  ดีเยี่ยม 

 2.1 ระดับปฐมวัย  -  -  

   2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  5  ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ ตามหลักสูตร 5  ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  5  ดีเยี่ยม 

4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  5  ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ 
ประเด็นพิจารณา  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 
 
 

4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ  
คุณภาพ 

คำอธิบาย  
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 :  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัด
การศึกษา รวมท้ังการให้บริการ 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุก
ภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3 5 ดีเย่ียม 
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ส่วนท่ี ๒ 

บริบทท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
  

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
 บดินทรเทพยวรางกูร 

 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  คือ 
 1. ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  ได้แก่ 
 1.1 ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
   1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
   1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย ์
   1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
  2.1 รู้จักแยกแยะสิง่ทีผ่ิด – ชอบ / ช่ัว – ดี  
  2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ  สิ่งที่ดีงาม 
  2.3 ปฏิเสธสิง่ทีผ่ิด  สิ่งที่ช่ัว 
   2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แกบ่้านเมือง 
  3. มีงานทำ – มีอาชีพ  
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว  หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เ ด็กและ
เยาวชนรักงาน  สู้งาน  ทำงานจนสำเร็จ 
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสตูรและนอกหลกัสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรยีนทำงานเป็นและ
มีงานทำในที่สุด 
 3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
 4.1  การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสหน้าที่เป็น
พลเมืองดี 
 4.3 การเป็นพลเมืองดี  คือ  “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่นงานอาสาสมัคร  
งานบำเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร  เป็นต้น 
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2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2561 – 2580)  
       ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
ในการดำเนินงานไว้  ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2561 – 2580)  มี 6 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านความมั ่นคง เพื ่อปรับเปลี ่ยนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้เหมาะสม                
ตามกรอบแนวคิดใหม่ที ่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม” โดยมีเป้าหมายเพื ่อจัดการสภาวะแวดล้อม           
ของประเทศ  ให้มั่นคง ปลอดภัย และสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ทุกมิติ  และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและ           
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ใช้กลไกในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที ่ไม่ใช่รัฐ ประเทศเพื ่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐาน
หลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ 
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
  3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
  4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั ่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร  
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
  5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจ ให้เกิดการยกระดับรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อนำ
ประเทศสู่เป้าหมายในช่วง ๒๐ ปี ข้างหน้า จะมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับ
ใช้และต่อยอดภาคการผลิต และบริการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนารูปแบบ
การค้าให้สอดรับกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะและ
ความสามารถ ของแรงงานทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  ได้แก่  
    1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
  2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
  3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
  4. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
  5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับ ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสมตลอดช่วงชีวิต 
ควบคู่กับการปฏิรูปที่สำคัญ ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน 
‘วิถี’ การดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น  ซึ่งเป็นการ
วางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป ภายใต้กรอบการพัฒนา ดังนี้  



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : หน้า 35 
 

  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เน้นการตอบ
โจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโต
ของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มุ่งเน้นการดงึเอาพลัง
ทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ทั ้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ ่นมาร่วมขับเคลื่อน                
การพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ  ได้แก่ 
  1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
  2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
  4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ 
เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที ่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน       
ในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหวา่งกัน      
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้ว         
ที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปีพ.ศ. ๒๕๘๐ 
  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
  4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง    
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  5. พัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  

 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที ่เน้น            
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ  ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือ               
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย  และพร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ 
  1. ภาคร ัฐท ี ่ย ึดประชาชนเป็นศ ูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให ้บร ิการ               
อย่าง สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
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      2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื ่อมโยง                
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  
       3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส ่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน             
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
       4. ภาครัฐมีความทันสมัย  
       5.  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
       6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
       7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
  8.  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 

3.  ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2565) 
  หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ยึดหลัก 

    “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”  “การพฒันาที่ยั่งยืน”  และ  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

 วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุ่ง         
สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           โดย
มีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕80 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใต้
ระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั ้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศที่บ่งชี ้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการ           
ที ่จะผลักดันขับเคลื ่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ          
ระยะ ๒๐ ปี  ทั้งนี้  โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป 
ดังนั ้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๒ จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม           
ของการพัฒนาได้ ดังน ี้ 
  ๑. วัตถุประสงค์  
  ๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  
ค่านิยมที่ดี  มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคนเกง่
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน 
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มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  
  ๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้  มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ  
  ๑.๔ เพื ่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
  ๑.๕ เพื ่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  ๑.๖ เพื ่อให ้ม ีการกระจายความเจริญไปสู ่ภูม ิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง                    
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
  ๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ    
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ป ระเทศไทย          
มีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า  การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ                
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 
  ๒. เป้าหมายรวม  
  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  
  ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที ่สมบูรณ์ม ีว ิน ัย มีท ัศนคติและพฤติกรรม           
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื ่นรู ้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู ้เท่าทัน
สถานการณ์  มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงาม    
ทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย  
  ๒.๒ ความเหลื ่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานราก                
มีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการ ทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  
  ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริก าร 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บรกิาร     
สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี  
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัว  
ของภาคการผลิตและบริการ 
  ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ  โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  
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 ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง   
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง           
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม             
ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่งโลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน     
การพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก            
ของไทยในอนุภูมิภาคภูมิภาคและอาเซียนสูงข้ึน  
 
  ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  ภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า  
ลดลง  เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ            
มีประสิทธิภาพสูง  ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น  รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์    
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
 3.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   ทุนมนุษย์ของประเทศไทย           
ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน  ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง                
และเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต    
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เพื่อให้            
คนไทยมีท ัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที ่ด ีของสังคม ได้ร ับการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพิ่มข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 
 แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ  ประกอบด้วย (๑) ปร ับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทย                   
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ              
(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  อาทิ  ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุง                 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุก              
ภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและ
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สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ               
(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  อาทิ กำหนดมาตรการดูแลครอบครัว              
ที่เปราะบาง  และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
 3.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนา
ในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม 
 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน  แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล
นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษาให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับสูง  (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ    
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบ้รกิารสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทกุพื้นที่ผา่นการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู ้ป่วยทั ้งในระดับจังหวัด ภาคและระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และ  (๓) 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุนที ่ดินและ
ทรัพยากร ภายในชุมชน  อาทิ  สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจดัการทางการเงินแกชุ่มชนและครัวเรอืน 
การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ทำหน้าที่ทั้งการให้
กู้ยืม และการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย  
 3.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี  ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก    
ซบเซา และข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  
รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย  ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน การลงทุนภาครัฐ และเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง
และมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น  และประเทศไทย    
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยั งเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต   
อย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ  
ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั ้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ ่มประสิทธิภาพการ          
จัดแผนงานโครงการ  การจัดสรรงบประมาณการบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและ       
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ด้านการเงิน อาทิ เพิ ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั ้งในตลาดเงินและตลาดทุน        
ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ  (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเ กษตร 
อุตสาหกรรม บริการและการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  โดยยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน  
เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้าง  
ขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริม
การค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  
 3.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบัน
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ 
รวมทั้งการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม  ความเสี ่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ ในอนาคต ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 ดังนั ้นการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากร  
ธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี  ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด
จากสาธารณภัย  
 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง  สมดุลและยั่งยืน  (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริม               
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง            
ด ้านภัยพ ิบ ัต ิ  (๗) การพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการและกลไกแก ้ไขป ัญหาความขัดแย ้งด ้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  3.๕  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ           
มั่งคั่งและยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบ            
ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพล
และการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการกอ่การ
ร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ  ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติการสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การ
พัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที ่สร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกัน
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ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม              
ทั ้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื ่นๆ และแผนงานด้านความมั ่นคงมีการบูรณาการสอดคล ้อง                   
กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้
เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ  (๓) การส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์             
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเลและ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อ
การพัฒนา เพื ่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี ่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้                 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที ่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรค                 
ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับ
ใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  รวมทั้งการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ
อย่างจริงจัง  โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน  
และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด   
 แนวทางการพัฒนาสำคัญ  ประกอบด้วย  (๑) ปรับปรุงโครงสรา้งหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส  ทันสมัย  คล่องตัว   มีขนาดที่เหมาะสม เกิด                   
ความคุ้มค่า (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
สาธารณะ  ให้ได้มาตรฐานสากล  เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
อำนวยความสะดวกตรงตามความต้องการ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  (๕) ป้องกันและปราบปราม                 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ(๖) ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ  
 3.๗ ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจ ิสติ กส์ ที ่ผ ่านมา              
การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื ่องใน                         
การดำเนินการและปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  ทำให้มีข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะ
ต่อไป จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยาย                   
ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร  และท่าอากาศยานใน
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ภูมิภาค  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนา
ด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายและลดการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา)  
 แนวทางการพัฒนาสำคัญ  ประกอบด้วย  (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน 
พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ                 
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการ      
ในสาขาขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ         
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก    
ทางการค้า (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน  
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนา
ระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง  และการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้าง
นวัตกรรม 
 3.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที ่ผ่านมา  อาศัยการเพิ ่มประสิทธิภาพจากปัจจัย     
ความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่า
การสะสมองค์ความรู ้เพื ่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี               
ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เปน็เจ้าของเทคโนโลยี  อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื ่อนประเทศสู ่ส ังคมนวัตกรรมได้  การพัฒนาจึงเน้นในเร ื ่องการเพิ ่มความเข้มแข็งด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื ่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพ ชีวิตของ
ประชาชน  
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) เร ่งส ่งเสริมการลงทุนวิจัย              
และพัฒนาและผลักดันสู ่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจ ัยและพัฒนา                   
กลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิต             
ของประชาชน  (๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการ              
ให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบ  และการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั ้งความรู ้และความเข้าใจ ใน
เทคโนโลยี 
 3.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที ่เศรษฐกิจ  ในช่วงแผนพัฒนาฯ   
ฉบับที ่ ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที ่ และการดำเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก  เพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที ่สำคัญ 
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ประกอบกับ การขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้                     
ของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลด
แรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน  การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจงัหวัดเปน็เมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุม่
ในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่ม
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ  ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ
ชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ  พัฒนาสภาพแวดล้อม 
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้            
การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ                
ในเขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ                
ของพื ้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเท ศเพื่อนบ้าน                  
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 3.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนา                
ความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ
และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทาง        
การดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรีเปดิกว้างและเปน็ธรรม  ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหา
ตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา              
กับประเทศใน อนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค  ดังนั ้น การพัฒนาจึงมุ ่งเน้นในเรื่อง                
การมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี การใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ       
การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการ
ลงทุนที ่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ  
 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและ              
การลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเช่ือมโยง
ด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, 
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื ่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้าน     
โลจิสติกส์  (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น  
ในภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค               
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ที่มีความเสมอภาคกัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมอื
กับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั ่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน           
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิด        
การปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ  
 แนวคิดการจัดการศึกษา 
  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยหลักการ
จัดการศึกษาเพื ่อปวงชน  (Education for All)  หลักการจัดการศึกษาเพื ่อความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสว่นรว่ม
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030)  ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy)  มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  วิสัยทัศน์  จุดมุ่งหมาย  
เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด  ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียน รู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
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 เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี ้

 1.  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั ่วถึง (Access)                    
มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที ่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู ้เร ียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ                  
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
  2.  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง               
เท่าเทียม (Equity) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย          
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
 3.  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผล นักเร ียนร ่วมกับนานาชาติ (Programme for International student Assessment: PISA)               
ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงข้ึน เป็นต้น 
 4.  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที ่ค ุ้มค่า              
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา  
เป็นต้น 
 5.  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวตัและบริบท          
ที ่เปลี ่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี ้วัดที ่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้าน
การศึกษาดีข้ึน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผูเ้รยีนสามัญศึกษา และจำนวน สถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
 1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตแ้ละพื้นที่
พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันชองประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที ่จ ัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที ่ม ีความ
เช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ มีเป้าหมาย 
ดังนี ้
 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
 3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับ
สากล 
 3.7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี ้
 4.1  ผู ้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 4.2  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคน
ทุกช่วงวัย 
 4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย 
ดังนี ้
 5.1  คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
นำแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  คุณธรรม  จริยธรรม  และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.3  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
 6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล         
ต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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 6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่ 
 6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
 6.5  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1-5 

ปีท่ี 
6-10 

ปีท่ี 
11-15 

ปีท่ี 
16-20 

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 - 5 ปี)   
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี  เพิ่มขึ้น 

76.2 90 100 100 100 

2) ประชากรอายุ 6 - 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน 

100 100 100 100 100 

3) ประชากรอายุ 12 - 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 

88.9 100 100 100 100 

4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า (15 - 17 ป ี ต่อประชากร กลุ่มอายุ 15 - 
17 ปี เพิ่มขึ้น 

72.7 80 85 90 95 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มีจำนวน 
ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

10.0 10.7 11.5 12.0 12.5 

6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 

0 20 25 30 40 

7) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

8) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ 
ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดบริการ ทางการศึกษาและ มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

N/A 50 75 100 100 

9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมี
คุณภาพ 

N/A 98 100 100 100 

ความเท่าเทียมทางการศึกษา  (Equity) 
1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่
ลดลง 

N/A 1.0 1.0 1.0 1.0 

2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการ จำเป็น
พิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ เพิ่มขึ้น 
(จำแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจำเป็นพิเศษ) 

N/A 20 30 50 65 

3) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

N/A 100 100 100 100 
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ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1-5 

ปีท่ี 
6-10 

ปีท่ี 
11-15 

ปีท่ี 
16-20 

คุณภาพการศึกษา  (Quality) 
1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการ สมวัย
เพิ่มขึ้น 

72.7 85 90 90 90 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

น้อยกว่า 
50 

50 55 60 65 

คุณภาพการศึกษา  (Quality) 
3) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษลดลง 

น้อยกว่า 
10 

น้อยกว่า 
5 

น้อยกว่า 
2 

0 0 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียน ร่วมกับนานาชาติ (Programme for 
International student Assessment หรือ PISA) 
ของนักเรียนอายุ 15 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์   
การอ่านและคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

421/ 
409/ 
415 

500 510 520 530 

5) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
ของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เม่ือทดสอบตาม
มาตรฐาน ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) 

A1/ 
A2/ 
A3 

A1/ 
A2/ 
B2 

A2/ 
B1/ 
B2+ 

B1/ 
B1+/ 
C1 

B2/ 
B2/ 
C1+ 

6) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี 
ขึ้นไป) เพิ่มขึ้น 

77.7 85 90 95 100 

7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
มีพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสำคัญของการ ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ความมีคุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 
    7.1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงงาน ที่เก่ียวช้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
    7.2 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
    7.3 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เช้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
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8) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของ   
สถานประกอบการ 

60 75 75 95 100 

9) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์
ประกัน คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 

70 80 90 100 100 
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ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1-5 

ปีท่ี 
6-10 

ปีท่ี 
11-15 

ปีท่ี 
16-20 

10) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ 
นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ประเทศ
เพิ่มขึ้น 

N/A 500 700 900 1,200 

คุณภาพการศึกษา  (Quality) 
11) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 

N/A 10 20 30 40 

12) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดขายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่มี คะแนนผล
การ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-
NET)แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น 

น้อยกว่า 
50 

50 55 60 65 

13) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน 
การสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
(Civic Education) เพิ่มขึ้น 

N/A 30 6 100 100 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1) มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

N/A มี มี มี มี 

2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากร ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน 

N/A มี มี มี มี 

3) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษา 

N/A มี มี มี มี 

4) จำนวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษา  
ของประเทศ ที่เป็นปัจจุบัน  สามารถเชื่อมโยงและใช้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

N/A 8 11 11 11 

5) มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ 
 ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา  
การติดตามและประเมินผล 

N/A มี มี มี มี 

6) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย 
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

N/A มี มี มี มี 

7) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน ทรัพยากร 
เพื่อการจัดการศึกษา 

N/A มี มี มี มี 

8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้านอุปสงค์ หรือ
ตัวผู้เรียน 

ไม่มี มี มี มี มี 

9) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับ  
ความเป็นอิสระและความรับผิดขอบของ สถานศึกษา 
(Autonomous & Accountability) 

N/A มี มี มี มี 

10) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 

30 20 10 0 0 
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ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1-5 

ปีท่ี 
6-10 

ปีท่ี 
11-15 

ปีท่ี 
16-20 

11) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น 
เม่ือเทียบกับงบประมาณตามภารกิจ (Function) 

30:70 40:60 50:50 60:40 70:30 

ประสิทธิภาพ (Efficiency)  (ต่อ) 
12) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับรัฐ 20:80 25:75 30:70 40:60 50:50 
13) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับ การศึกษา
ขึ้นพื้นฐานลดลง 

0.12 0.10 0.08 0 0 

14)ร้อยละของสถานศึกษาทีปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 80 90 95 98 100 
15) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกระดับและประเภทการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

N/A 100 100 100 100 

16) จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน  
ที่มีส่วนร่วมจัด การศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 

60 300 400 500 600 

การตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
1) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้าน
การศึกษาดีขึ้น (IMD) 

52 48 44 40 36 

2) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับ
แรกของโลกเพิ่มขึ้น 

0 2 4 5 7 

3) อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
ต่อผู้จบอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น (IMD) 

47 45 43 41 39 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น 

5 30 60 90 95 

5) จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ทวิ
วุฒิ (Dual Degree) ร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

2 5 0 15 20 

6) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/ 
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการทีมีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น 

N/A 30 50 65 80 

7) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เม่ือเทียบกับ ผู้เรียน
สามัญศึกษา 

40:60 45:55 50:50 60:40 70:30 

8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสูงขึ้น เม่ือเทียบกับผู้เรียน สังคมศาสตร์ 

25:75 30:70 35:65 40:60 50:50 

9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มี
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

56.25 60 65 70 100 

10) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ 
ของ ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายใน ระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น 

N/A 80 90 95 100 

11) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ ของ
ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 
ปี เพิ่มขึ้น 

N/A 75 80 85 90 

12) มีฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand) 
จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 

N/A 100 100 100 100 
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5. นโยบายรัฐบาล 
 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62      
มีการกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที ่ยึดมั ่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบาย
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 
2561 – 2580 โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเปน็ประเทศที่พัฒนาแลว้
ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งมีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

 นโยบายหลัก 12 ด้าน 
   1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
   3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
   5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
   6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
   7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
   8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
   10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
   11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
   12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

   นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
   1.  การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
   2.  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   3.  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
   4.  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
   5.  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
   6.  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
   7.  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
   8.  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจํา 
   9.  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต ้
   10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
   11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
   12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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6. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
  เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาล 
จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
ซึ ่งทำให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรปูแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรยีน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั ้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand  Education  Eco – 
System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการระทรวง
ศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

  หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื ่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื ่องการเตรียมคนไทยสู ่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้       
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2565) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ               
(พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวยัจะได้รับ
การพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้  
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที ่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั ่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3. ปรับรื้อและเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื ้อและเปลี ่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง              
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand  Education  Eco – System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand” โดย 
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   - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาได้อย่างรวดเรว็ รวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครบคลุมทุกพื้นที่ 
   - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ    
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human  Capital  Excellence  Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up  Skill 
และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มี
คุณภาพ 
   - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ( Human  
Capital  Excellence  Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital  Education Excellence  Platform 
: DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
  ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อทำ ครูยกกำลังสอง              
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเปน็ครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองทีเ่น้นเรียนที่บา้น ถามที่โรงเรียน หลักสตูร
ยกกำลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที ่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน On-line เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ (Digital  Education   Excellence  Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลติที่
เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยเนื้อหามาตรฐาน             
จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานเพื ่อความเป็นเลิศ            
ทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเช่ี ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
  จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
    - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลกัสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรกุ (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรอืจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต       
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
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    1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
    - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู ้ที่เข้าสู ่ส ังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ            
ที ่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู ้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 
    - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    - พัฒนาครูให ้ม ีท ักษะ ความรู ้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นข้ันตอน 
    - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที ่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพื ่อให้มีทักษะและความเชี ่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั ้นนำ              
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
    - พัฒนาสมรรถนะและความรู ้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ               
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนยพ์ัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
    - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC)  
    - จ ัดการเร ียนรู ้ตลอดชีวิตผ่านเว็ปไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและ               
เปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทางเลือก     
ในการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย และตลอดเวลาผ ่านแพลตฟอร ์มด ้านการศึกษาเพ ื ่อความเป ็นเลิศ                        
(Digital  Education   Excellence  Platform : DEEP) 
    - ให้ผู ้เร ียน ครู และผู ้บริหารการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence  Individual  Development  Olan : EIDP) 
   2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
    - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ ้นกับผู ้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก              
ยา   เสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
    - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื ่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่              
ที ่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื ่อวางรากฐานให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทั กษะ               
การสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ปลูกฝังผูเ้รียนให้มหีลกัคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูม้ีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลกูเสือ และยุวกาชาด 

http://www.deep.go.th/
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   3. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลงัแรงงานทีม่ีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที ่รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความต้องการของประเทศทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน              
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   4. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
    - ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ             
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งเสรมิคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
    - ส่งเสริมการพัฒนาสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ                
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    - ปฏิร ูปองค์การเพื ่อลดความทับซ้อน เพิ ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ             
ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย    
เป็นต้น 
    - ปร ับปรุงกฎหมายและระเบียบที ่เป ็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเน ินงาน                   
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
    - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
    - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ             
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
    - จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
    - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
    - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จำเป็น 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : หน้า 56 
 

7. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 วิสัยทัศน์  

 “ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษา     
ของชาติ และเทียบเท่าระดับสากล 
 2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ 
 4. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1) เป้าหมาย  
 ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที ่ถ ูกต้องเกี ่ยวกับความมั ่นคงและรู ้ เท ่าทัน         
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
 2) ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สง่เสริมสนบัสนุน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรบัมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรปูแบบใหม่ในทกุรปูแบบ 

ร้อยละ 85 สป. (สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ. สอศ. 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 80 สป. (กศน. 
ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 1) เป้าหมาย 
 1.1) กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ 
 1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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 2) ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของกำลังคนที่ไดร้ับการพฒันาตามหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 
ร้อยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 
2 สัดส่วนผูเ้รียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 
50 : 50 สป. (ศทก.) 

 
3 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  

องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ทีส่ามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย ์

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 1) เป้าหมาย 
 1.1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานสากล 
 1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะ    
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเปน็ครู 
มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพื ่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

  
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตล่ะวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
(IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพฒันาเตม็ตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000) 
(21,812) 
(3,593) 
(720) 

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน 
ในด้านการเรียนการสอน และการบรหิารของสถานศึกษา  
และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 สมศ. 
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ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย แหล่งข้อมูล 
5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรระดบัดีข้ึนไป 
ร้อยละ 80 สป. (สช.) 

สพฐ. 
6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบัและประเภท

การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อใหส้ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ร้อยละ 90 สป. (กศน. สช. 
สคบศ. 
สำนักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 

 
 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 1) เป้าหมาย  
 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และเหมาะสมกับช่วงวัย  
 2) ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแหลง่ข้อมลู 

 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย แหล่งข้อมูล 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 

ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

2 จำนวนนักเรียนที่เป็นผูพ้ิการ ผู้ดอ้ยโอกาสได้รบัโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพฒันาสมรรถภาพ 
หรือบรกิารทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 

3,630,059 คน 
(3,196,638) 
(412,239) 
(10,058) 
(11,124) 

 
สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 1) เป้าหมาย 
 ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                     
 2) ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย แหล่งข้อมูล 
1 จำนวนกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษา 

ได้รับการจัดทำ ปรับปรงุ แก้ไข 
6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จำนวนระบบฐานข้อมลูกลางของกระทรวง 

ที่เช่ือมโยงฐานข้อมลูรายบุคคลที่อ้างอิง 
จากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น  
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน  
และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

   
8. แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563- 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ข้ันพื้นฐาน ได้ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563- 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเปา้หมาย  
ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเอกภาพบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู ่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่  1) การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั ่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                 
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตร กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวช้ีวัด                  
แนวทางการพัฒนา การบูรณาการแผนดังกล่าวสู่แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดและการกำกับ 
ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

 วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 พันธกิจ 
 ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถความเป็นเลศิทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ ๒๑  
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  

 เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
     ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 1.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมอืงดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2565 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไป
ประกอบอาชีพในท้องถ่ิน 

80 80 85 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 
  1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบนัหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรปูแบบ
ใหม่ 
  1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบร ิการการศึกษา                 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
  1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ ยงใน
การดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 เป้าหมาย  
  ผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  
และอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2565 2565 
1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการ

พัฒนากำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มข้ึน 
10 10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 
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2.3 แนวทางการพัฒนา 
   2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
และการพัฒนาประเทศ 
   2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู ้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 เป้าหมาย 
   3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้ เร ียนในศตวรรษที ่ 21 มีส ุขภาวะที ่เหมาะสมตามวัย                           
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3.1.2 ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2565 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา 
80 80 80 

2 ร ้อยละของนักเรียนที ่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน  

3 
 

3 
 

3 
 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพฒันาเตม็ตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 
 

30,306 
 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลกัสูตรระดบัดีข้ึนไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

85 90 95 

6 จำนวนสถานศึกษาที ่ได้ร ับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 100 100 
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ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2565 2565 
8 ร้อยละของสถานศึกษาที ่สอนในระดับม.ต้น ที ่ได้ร ับการเตรียม

ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนที ่ได้รับการคัดกรองเพื ่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มข้ึน 

- - 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพฒันาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรอื
ทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพือ่การประกอบอาชีพการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสงัคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแตล่ะพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษที่ 21 

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดบัดีข้ึนไป 

- - 80 

  3.3 แนวทางการพัฒนา 
   3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
   3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา 
  3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ 
คุณภาพ การนิเทศติดตาม)  
  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสถานศึกษา 
  3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4  การสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2565 2565 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ

ประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

3,630,000 3,630,000 
 

3,630,000 
 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 

20 20 20 

 4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3  

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เป้าหมาย 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่ง ยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : หน้า 65 
 

 5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2565 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รบัการสง่เสรมิให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความ

ตระหนัก ในการอนุรกัษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  
75 80 85 

  5.3 แนวทางการพัฒนา 
 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 6.1 เป้าหมาย 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา  
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2563 2565 2565 
1 จำนวนกระบวนงานที ่ ได้ร ับการปรับเปลี ่ยนให้ เป็นดิจิทัล

เพิ่มข้ึน 
2 2 2 

2 โครงการของ สพฐ. ที ่มีผลสัมฤทธิ ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เพิ่มข้ึน 

15 20 25 

3 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

50 50 50 

5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความ
อิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 

60 80 100 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 
 6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 
เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2563 – 2565 
  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมอืงทีรู่้สทิธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ดังนี้ 

  1. ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผูเ้รยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

  2. ด้านโอกาส 
      2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

      2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื ่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      ๒.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาช้ันพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
      ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ     
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด้านคุณภาพ 
      3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง            
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      3.2 พัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
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      ๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
      ๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
  ๔. ด้านประสิทธิภาพ 
      ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื ้นที ่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
      4.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมคุีณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบรบิทของ
พื้นที่ 
      ๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ 1 - ๓ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 
      4.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที ่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
      ๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      4.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาช้ันพื้นฐาน 
 
10. แนวทางการทำงาน ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 วันที ่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
กล่าวถึงแนวทางการทำงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ พิจิตรฐ. ในวันแรก ซึ ่งเป็นทั ้งวิสัยทัศน์ 
แนวทางและจุดเน้น คือ “จะใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื ่อนคุณภาพ จะใช้นวัตกรรมขับเคลื ่อนความสำเร็จ ” 
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 อย่างยิ่ง สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนตาม
วิสัยทัศน์นี้ และพร้อมสนับสนุนแนวทางการทำงานดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง ซึ่งสาระสำคัญของแนวทางการ
ทำงานของเลขาธิการ สพฐ. มีดังนี ้  
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นองค์กรที่สำคัญที่สุด ที่ทำหน้าที่
สร้างพื ้นฐานให้คน ให้ชาติ หากทำได้สำเร็จถือเป็นการช่วยชาติ ตระหนักดีว่า สพฐ.เป็นองค์กรที่ใหญ่ 
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ย่อมมีความเหลื่อมล้ำ มีบริบทที่ซับซ้อน มีความแตกต่างทางภาษา สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ฯลฯ 
 2. การศึกษา “ไม่ใช่อ่านตำรา แล้วกาถูก” คนเก่งที่สุดคือ เก่งทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และ
การแสวงหาความรู้เป็น ดังนั้น วุฒิการศึกษาและใบปริญญาไม่ใช่ความหมายแห่งความสำเร็จ 
 3. การทำงานการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา โดยมี “ห้องเรียน
และโรงเรียน” เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
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 4. การศึกษาคือ บ่อเกิดของปัญญา การจัดการศึกษาย่อมมีปัญหา มีปัญหาจะทำให้ก่อเกิด
ปัญญา บุคคลสำคัญคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 
 5. ทิศทางการทำงานจะไม่ตัดเสื้อตัวเดียวใส่ทั้งประเทศ เพราะต่างเขต ต่างพื้นที่ ไม่เหมอืนกัน 
แต่ต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องทำให้เด็กเก่ง ดี และมีความสุข บนความหลากหลายของแต่ละพื้นที่ 
 6. “จะใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพ จะใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จ” ต่างที่ ต่าง
นวัตกรรม และเช่ือมั่นว่าแต่ละคนแต่ละพื้นที่มีศักยภาพทำได้ 
 7. บทบาทของ สพฐ. จะ “ปลดล็อก เปลี่ยนแปลง และเปิดกว้าง” สร้างงานเพื่อสร้างโอกาส 
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 8. งานสำคัญเร่งด่วนคือ 1) ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสุข
ในการเรียนรู ้ 2) สะสางงานที่เป็นงานโครงการซ้ำซ ้อนในโรงเรียนและสร้างภาระให้กับโรงเร ียน 3) 
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากหลักสตูรอิงมาตรฐานเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 4) หลอมรวมพลังทุกสว่นใน สพฐ. 
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเชิญชวนบุคลากรทุกระดับร่วม
เป็นเจ้าภาพในการพัฒนาองค์กร สพฐ. ร่วมเสนอความคิดเห็น เสนอแนะและสร้างสรรค์ ให้ สพฐ. สามารถ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศให้จงได้  
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาของ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผล
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร (SWOT) มากำหนดสาระสำคัญ
ของแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีคุณภาพและมาตรฐานนักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นและการ
ดำรงชีวิตในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  จึงกำหนดองค์ประกอบนโยบายเพื่อ
พัฒนาไปทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์ (vision)  
 “องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

“Organizational development with quality and morality towards   
                    international standard under Thai Cultural based” 

2. พันธกิจ (Mission)   

      1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะ เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ  โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 6. ปร ับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศ ึกษา โดยใช ้ เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (Digital 
Technology)  เพื่อพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
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3. เป้าประสงค์(Goals)   
 1. ผู ้เรียนมีทัศนคติที ่ด ีต ่อสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 นำไปพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันสู่สากล 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในมาตรฐานตำแหน่ง 
 4. ผู้เรียนไดร้ับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology)  ในระบบการบรหิารจัดการแบบบูรณาการ โดยใช้สหวิทยาเขตพื้นที่เป็นฐาน (Region Area 
Based Management)   
4. นโยบาย (Policy)  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ SPM PHICHIT  4Q Model 
  Q1 : Quality of Student นักเรียนคุณภาพ    
      หมายถึง ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำหลกัปรัชญา 

เลิศล้ำวิชาการ มุง่ผลงานที่เป็นเลิศ   
  Q2 : Quality of Teacher  ครูผู้สอนคุณภาพ    
      หมายถึง เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ เป็นครูด้วยใจ  
       ใฝ่สร้างนวัตกรรม นำเสนองานเชิงประจักษ์  
  Q3 : Quality of Administrator  ผู้บริหารคุณภาพ  
      หมายถึง ใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารด้วยนวัตกรรม 
       น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
  Q4 : Quality of School  โรงเรียนคุณภาพ  
      หมายถึง มีเครือข่าย/ชุมชนร่วมพฒันา  
       ก้าวหน้าด้วย 3 ระบบคุณภาพ   
       สู่สถานศึกษามาตรฐานสากล 
       เพื่อคุณภาพสถานศึกษาที่ยั่งยืน 

5. ค่านิยมองค์กร "SMILE " เป็นองค์กรแห่งความสุข "น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ" 
๑. Service mind มีจิตบริการท่ีดี ย้ิมแย้มแจ่มใส ใสใจให้บริการ 
๒. Management การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
๓. Integrity  ความสุจริต โปร่งใส จริยธรรม 
๔. Learning Technology and Innovation  
   มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
๕. Excellence มุ่งมั่นความเป็นเลิศ 
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คติพจน์  

  ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใครป่รองดอง สนองบรกิาร รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ  
 
6. ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565  
นโยบาย  
 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ SPM PHICHIT 4Q Model 
 กระบวนการดำเนินงาน  PHICHIT Method 
 P : Planning  การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกจิกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ 
เพื่อใหก้ารดำเนินการสามารถบรรลเุป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 H : Hi -technology Organizing การจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ทำงานทับซอ้น
กัน และต้องทำงานประสานกันใหร้าบรื่นได้ด้วย ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดไม่ใหเ้กิดปัญหา ประเมินจำนวน
พนักงานให้พอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป และต้องลำดับความสำคัญของตำแหนง่ เคลียร์บทบาทหน้าที่ให้
ชัดเจน ตลอดจนให้อำนาจในการสั่งการทีเ่หมาะสมด้วย 
 I : Innovative Thinking  กระบวนการคิดในแนวสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ทีส่ามารถ
แก้ปัญหาของผู้ใช้งานได้ เช่น นวัตกรรมทางบรกิารหรือกระบวนการ โดยประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรม
ได้แก่การเพิม่คุณค่าให้กับการศึกษา การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กบัองค์กร และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน 
 C : Coordinating การประสานงาน   เป็นการประสานใหส้่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานมี
ความต่อเนื่องกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 
 H : Human Management การจัดบุคลากรปฏิบัตงิาน เป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทัง้นี้เพือ่ให้บุคลากรมาปฏิบัตงิานอย่างมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบัการจัด แบ่ง
หน่วยงานที่กำหนดไว้ 
 I : Improvement  การรายงานเพือ่ปรับปรุงพัฒนา  เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้
ผู้บังคับบญัชาตามช้ันได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยทีม่ีีความสัมพันธ์กบัการติดต่อสื่อสาร 
(Communication)  ในองค์การอยู่ด้วย เพื่อนำไปสู่การปรบัปรงุพฒันาต่อไป 
 T : Team Building เป็นภาระกจิในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นำ 
(Leadership)  มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation)  และการตัดสินใจใจ (Decision 
making) เป็นต้น 
 จุดเน้น  4Q Model  

 Q1 : Quality of Student นักเรียนคุณภาพ    
     หมายถึง ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำหลกัปรัชญา 

เลิศล้ำวิชาการ มุง่ผลงานที่เป็นเลิศ   
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Q2 : Quality of Teacher  ครูผู้สอนคุณภาพ    

     หมายถึง เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ เป็นครูด้วยใจ  
      ใฝ่สร้างนวัตกรรม นำเสนองานเชิงประจักษ์  
 Q3 : Quality of Administrator  ผู้บริหารคุณภาพ  
     หมายถึง ใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารด้วยนวัตกรรม 
      น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 Q4 : Quality of School  โรงเรียนคุณภาพ  
     หมายถึง มีเครือข่าย/ชุมชนร่วมพฒันา ก้าวหน้าด้วย 3 ระบบคุณภาพ   
      สู่สถานศึกษามาตรฐานสากล เพือ่คุณภาพสถานศึกษาที่ยั่งยนื 

จุดเน้น  

 1) พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเข้มแข็ง นักเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
 3) นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม เคารพในสถาบนัหลกัของชาติ 
 4) น้อมนำศาสตรพ์ระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10 สูก่ารพฒันาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 5) ผู้เรียนมสีมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 6) ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ให้สงูข้ึน 
 7) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาสมรรถนะสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 8) สถานศึกษานำนวัตกรรม เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดจิิทลัมาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา 
 9) พัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

กลยุทธ์ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
เป้าประสงค์  

  1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. ผู ้เร ียนทุกคนมีท ัศนคติท ี ่ด ีต ่อบ้านเม ือง มีหล ักคิดที ่ถ ูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาต ิมี
คุณธรรม  จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม  ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี 
ผลกระทบต่อความมั ่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย ์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
   4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบท ของ
พื้นที่  
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   5. ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง 
ตามความต้องการ  

ตัวชี้วัด  
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอ้ง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิต 
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อมอารี มีวินัย 
และ รักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า 
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
  4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับ 
บริบทของพื้นที่  
  5. ร้อยละของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั ้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ 
เหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
  6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

กลยุทธ์ จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค์  

  1. ผูเ้รียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  2. ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพฒันาทักษะวิชาชีพเป็นนัก
คิด  เป็นผูส้ร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  

3. ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสเข้าสูเ่วทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
ตัวชี้วัด  

  1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทกัษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21  
  2. ผ ู ้ เร ียนระดับม ัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่ จำเป็นด้านการร ู ้ เร ื ่องการอ่าน 
(Reading  Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific  Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA   
  3. รอ้ยละของผูเ้รียนที่มีศักยภาพได้รบัโอกาสเข้าสู่เวทกีารแข่งขันระดับนานาชาติ  
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นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เป้าประสงค์  

  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพฒันาทีส่อดคล้องกบัแนวโน้มการพัฒนาของ 
ประเทศ   
  2. ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาตามจุดมุง่หมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถทีส่อดคล้องกบั 
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที ่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถงึการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตล่ะช่วงวัยและนำไป 
ปฏิบัติได้  

3. ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
4. ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ  ที่

สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ  
  5. ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มสีุขภาวะที่ดี  สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ใหค้ำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือ 
ผู้อำนวยการการเรียนรู ้ 

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด  
1. ผูเ้รียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)    
2. รอ้ยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)   

มากกว่าร้อยละ 50 ในแตล่ะวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาทีผ่า่นมา 
  3. ร้อยละผูเ้รียนทีจ่บการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้  ที่
เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัด และความต้องการของตนเองมีทกัษะอาชีพทีส่อดคล้องกบั 
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้   
  4. ผู้เรียนทุกคนมทีักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม   
  5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง 
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
   7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  
  
นโยบายท่ี 4 การสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน                                       
                และลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา  

กลยุทธ์ท่ี 4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มีมาตรฐานและ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

เป้าประสงค์  
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1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for  
Sustainable Development)   
  2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขต 
พื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา  
  3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบรบิทของพื้นที่  

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพ 
ข้อเท็จจรงิ โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกจิ และที่ตัง้ของสถานศึกษา  

5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแกส่ถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพือ่ใหส้ถานศึกษา 
บรหิารงานจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ  

6. นำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือใหผู้้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ 
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสทิธิการได้รบัการศึกษา  
ที่มีคุณภาพของประชาชน  
ตัวชี้วัด  

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รบัจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ 
ข้อเท็จจรงิ โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกจิ และที่ตัง้ของสถานศึกษา  
และความต้องการจำเป็นพเิศษสำหรบัผู้พกิาร  

3. ผู้เรียนไดร้ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจทิัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
  4. ครูได้รับการสนบัสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมอื  
ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้แกผู่เ้รียน  
  5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และ 
พื้นที ่
  6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกจิกรรม  
การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรยีนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ   
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ 

เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 

นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์  

  1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค  ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยี มาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้เรื่องฉลาก  
สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0    

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบรโิภค    
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  

5. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น 
หน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและ 
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ   

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม   
  9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัด  
  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต 
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที ่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที ่เป็นมิตร                  
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
  2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื ่อลดปริมาณขยะและ                 
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
  4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเปน็แหล่งเรยีนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  
  5. นักเรียน สถานศึกษามกีารเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบ์อนไดออกไซต์ในการ ดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมลูของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE  และ 
Paper less  
  6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ 
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มได้  
  7. ครู และนักเรียนสามารถนำสือ่นวัตกรรมทีผ่่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การ
จัดการเรียนรู้ และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนไดต้ามแนวทาง Thailand 4.0    

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ใหเ้ป็น 
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
และชุมชน  
 
นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ท่ี 6 ปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา  
เป้าประสงค์  

  1. สถานศึกษา สหวิทยาเขต มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการ 
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป   
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน  ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด้าน 
การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาหน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ สอนอย่าง
เป็นระบบ  

ตัวชี้วัด  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  

  2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย  
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี 
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกตำบล  

3. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ  

4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)   

6. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู  
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  
  7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมลูผูเ้รียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกบัข้อมลูต่าง ๆ นำไปสู่  การ
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
  8. สถานศึกษาและสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามีแพลตฟอร์มดิจทิัล (Digital Platform) เพื่อ 
สนับสนุนภารกจิด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศทีส่ามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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8. ตัวชี้วัดจำแนกตามตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและ 
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทจุริตคอรัปช่ัน และยึดมั่น
ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับ 
สถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน ทีเ่อื้อต่อการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบัภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและความรุนแรง 
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัตจิากธรรมชาติ  
ภัยจากโรคอบุัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

1. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนได้รับการ 
สร้างภูมิคุม้กัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
ตามหลกัสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำ  
“ศาสตร์พระราซา” มาไข้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2   
พัฒนาคณุภาพผู้เรยีนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน 
อย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลกัสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
๑.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความมั่นใจ 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ  คู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา  
๑.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูก่ารพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
๒.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย  
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนมีนสิัยรักการอ่าน  
2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ี่ใหผู้้เรียนได้เรียนรูผ้่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการใหเ้กิดทกัษะการคิดวิเคราะห์คิดแกป้ัญหา
และคิดสร้างสรรค์  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ในและ
นอกห้องเรียน 
๒.4 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
2.5 ปลูกฝังกระบวนการทักษะวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์  
2.6 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิง่อํานวยความสะดวก 
ที่หลากหลายรวมทั้งการพฒันาห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน  
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เพือ่ใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ 
อย่างเต็มศักยภาพ  
๒.7 ส่งเสริมการจัดหลกัสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกบัวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) , หลักสูตร
ระยะสั้น 
๒.8 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาผูเ้รียนที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ี
ความสามารถพเิศษ) ให้เต็มตามศกัยภาพด้วยรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 

4. รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาปรบัปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวข้ีวัด เกณฑ์การจบการศึกษา
และการบรหิารจัดการหลักสูตร ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
5. รอ้ยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ ์
การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
6. รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษา 
มีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 
7. รอ้ยละ 100 ของนกัเรียนแต่ละระดับช้ัน
อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 
8. รอ้ยละ 100 ของนกัเรียนอ่านหนงัสือ
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 
9. รอ้ยละ 100 ของผู้เรียนมทีักษะแหง่
ศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติ
จริง ตามสภาพความต้องการและบรบิทของ
แต่ละพื้นที ่
10. รอ้ยละของนักเรียนที่มีคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(0-NET) มากกว่าร้อยละ 50 มากกว่าปี
การศึกษาทีผ่่านมา 
11. รอ้ยละ 50 ของสถานศึกษาที่สอน
นักเรียนในระดับข้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   
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พัฒนาคณุภาพผู้เรยีนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน  (ต่อ) 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๒.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมแนะแนว 
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรปูธรรม 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดบันานาชาติ 
ตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment)  
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ในด้านต่างๆ  
3.3 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงบรูณาการแบบสหวิทยาการ 
เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : STEM Education) 
เพื่อพฒันากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
4. ส่งเสรมิสนบัสนุนการทำวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพฒันาการบรหิารจัด
การศึกษา  
4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพฒันาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผล  โดยเน้นให้มกีารวิจัย 
ในช้ันเรียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสรมิ  สนับสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งระบบเช่ือมโยงกบั 
การเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบทีห่ลากหลาย เช่น  
TEPE Online (Teachers and Educational 
Personals Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) ชุมชนแหง่การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC)  การเรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบัตจิรงิ  
(Active Learning)  
๒. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  ในการกําหนดแผน
อัตรากําลงั  การสรรหา การบรรจุแตง่ตั้ง การประเมิน
และการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

12. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
13. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการบรหิารงานบุคคลที่มี 
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายโอกาสการเข้าถงึบริการทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รบัโอกาสใน
การเข้ารบับริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ
และเสมอภาค  
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบสง่เสรมิความประพฤตินักเรียน  
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสม  สําหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร  เช่น  เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถ่ิน  เด็กต่างด้าว 
เด็กไทยที่ไมม่ีเลขประจําตัวประชาชน  เป็นต้น  
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาให้ครอบคลมุทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง  เช่น   
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV)  ฯลฯ 

14. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสในการเข้ารบัการศึกษาภาคบังคับ
เพิ่มข้ึน 
15. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทีจ่บ
การศึกษาภาคบังคับได้รบัโอกาสในการ 
ศึกษาต่อข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ขยายโอกาสการเข้าถงึบริการทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างจิตสํานึกรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 
มีคุณธรรม จริยธรรมและนอ้มนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
1.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาพฒันาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้แหลง่เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ  
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษา
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก   
ในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินชีวิตเพิ่มข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ขยายโอกาสการเข้าถงึบริการทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน  การนําแผนไปสู ่
การปฏิบัติ การกํากบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  
๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา 
ที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได ้
1.4 สร ้ า งความ เข ้ มแข ็ ง  และยกระด ับค ุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ 
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) , โรงเรียน 
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียน 
ห้องเรียนกีฬา , โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง         
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา  
และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
2. สร้างความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน (Area – base  Management) , รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น   
2.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบรูณาการ 
จัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัด 
และสํานักงานศึกษาธิการภาค  
2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารปูแบบเครือข่าย  เช่น  เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรูส้หวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน  ฯลฯ   
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 

17. อัตราออกกลางคันชองผูเ้รียนระดับ
การศึกษาช้ันพื้นฐานไม่เกินร้อยละ 0.1 
18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ขยายโอกาสการเข้าถงึบริการทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ (ต่อ) 
 

แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3. สง่เสรมิการมสี่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
3.๑ ส่งเสริมสนับสนุนผูป้กครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนกั
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การกํากบัดูแล ตลอดจน
การส่วนร่วมรบัผิดชอบในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
ให้คัดเลือกผูเ้รียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ส่วนท่ี 4 
การบริหารงบประมาณ 

 

 จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร “เป็นองค์กรคุณภาพ 
สถานศึกษาเข้มแข็ง มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”  นั้น เพื่อให้ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   (พ.ศ.2561 – 2580)  นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  นโยบายจังหวัด
พิจิตรและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และสถานศึกษาใน
สังกัดสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงการ และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยจำแนก
งบประมาณในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
 ๑. งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรในส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายประจำ เป็นงบประมาณจำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นงบประมาณ
จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 งบดำเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ 
๑ ค่าสาธารณูปโภค ๓๑๒,๐๐๐ 

๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒๐๐,๐๐๐ 
๓ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ๒๔๐,๐๐๐ 
๔ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ๒๔,๐๐๐ 
๕ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๕๖,๐๐๐ 
๖ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๑๒๐,๐๐๐ 
๗ ค่าวัสดุสำนักงาน ๙๗,๐๐๐ 
๘ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ๑๒๐,๐๐๐ 
๙ ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมผู้บริหาร ๑๐๘,๐๐๐ 

๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบสารสนเทศ ๑๕,๐๐๐ 
๑๑ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๓๖,๐๐๐ 
๑๒ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 672,๐๐๐ 
๑๓ งบสำรองฉุกเฉิน ๔๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
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สรุปงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. ด้านความมั่นคง 70,000 - ๒๗,000 ๔๓,๐๐๐ - 
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

๑40,000 - ๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

๓๔๘,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ 

4. ด้านการสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

๑๘๐,๐๐๐ - ๑๒๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ - 

5. ด้านการสร้างความเตบิโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

๓๖๒,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๒๕,๕๐๐ 65,000 ๓๔,๕๐๐ 

รวมท้ังสิ้น 1,100,000 137,000 467,500 256,000 239,500 
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งบประมาณโครงการจำแนกรายยุทธศาสตร ์
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นความมั่นคง 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่ม  

ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
๑. ขับเคลื่อน เสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

๑๖,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ - นิเทศ 

๒. พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
เพศวิถีศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 

๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - นิเทศ 

๓. ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
เข้มแข็ง 

52,000 - ๑๗,000 ๓๕,๐๐๐ - ส่งเสริม 

รวมท้ังสิ้น 70,000 - ๒๗,000 ๔๓,๐๐๐ -  

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่ม            

ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
๑. นิเทศ พัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาสู่
สมรรถนะแข่งขันใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

๖๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นิเทศ 

๒. นิเทศ พัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน
และการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ 
PISA 

30,000 - 30,000 - - นิเทศ 

๓. สะเต็มศึกษา งบ สพฐ. - - - - นิเทศ 
๔. ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

- - - - ๒๖๐,๐๐๐ 
(กรณีมีเงิน
เหลือจ่าย) 

นิเทศ 

๕. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - - นิเทศ 

รวมท้ังสิ้น ๑40,000 - ๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่ม           

ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

๑. พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

120,000 - - 20,000 1๐0,000 พัฒนาครู 

๒. คัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติและรับรางวัล
เกียรติยศ “รางวัลบุคคล
ทรงคุณค่า สพม.พิจิตร” 

40,000 - 40,000 - - พัฒนาครู 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

50,000 - - - 50,000 พัฒนาครู 

๔. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ติวเข้มและเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ 
PA “หลักเกณฑ์การ
เลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ 
Performance 
Agreement : PA ” 

30,000 - ๒๐,000 ๑๐,000 - พัฒนาครู 

๕. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๒๐,๐๐๐ - ๑๐,000 - ๑๐,000 นิเทศ 

๖. พัฒนาครูเพื่อจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดพหุ
ปัญญาที่เชื่อมโยงอาชีพ
และการมีงานทำ 

๑๓,๐๐๐ - ๑๐,000 ๓,๐๐๐ - นิเทศ 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

๕๐,๐๐๐ - ๒๐,000 ๑๕,000 ๑๕,000 บุคคล 

๘. พัฒนาการอ่าน
สมรรถนะขั้นสูงครู
ภาษาไทย 

๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ - นิเทศ 

๙. พัฒนาเรียนรู้รักษ์
ภาษาไทยสร้างสรรค์เปิด
โลกนักอ่านห้องสมุด 

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ - นิเทศ 

รวมท้ังสิ้น ๓๔๘,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐  
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นการสรา้งโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นการสรา้งความเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
  

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่ม  

ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ - นิเทศ 

๒. ส่งเสริมและสร้าง
โอกาสทางการศึกษา 

- - - - - นิเทศ 

๓. พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ - นิเทศ 

๔. เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ 

๑๒๐,๐๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - DLIT 

รวมท้ังสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ - ๑๒๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ -  

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่ม  

ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

บรรจุใน
ยุทธศาสตร์ 

ที่ ๔ 

- - - - นิเทศ 

๒. ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
เข้มแข็ง 

บรรจุใน
ยุทธศาสตร์ 

ที่ ๑ 

- - - - ส่งเสริม 

รวมท้ังสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ - ๑๒๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ -  
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
  

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่ม  

ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
๑. นิเทศ กำกับติดตาม
การศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพ PHICHIT 4Q 
Model 

100,000 - 82,500 - 17,500 นิเทศ 

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อการ
บริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ 3,000 - - แผน 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน และพัสดุ 

๒๒,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ การเงิน 

๔. ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา 

งบบริหาร 
สำนักงาน 

 

- - - - อำนวยการ 

๕. ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการ
ดำเนินงาน  

๑00,000 - ๒0,000 65,000 ๑๕,๐๐๐ แผน 

รวมท้ังสิ้น ๓๖๒,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๒๕,๕๐๐ 65,000 ๓๔,๕๐๐  
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ส่วนท่ี ๕ 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
เป็นกรอบแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการวางแผนการดำเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม เป็นกรอบแนวทางในการทำงานใหบ้รรลวัุตถุประสงค์ ขับเคลื่อนกรอบแนวคิดในการทำงานไปสู่การปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (พ.ศ. 2565 - 2568) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน 
เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรเพื ่อบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม โดยขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดกรอบ
งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  ๑. งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรในส่วนที่เป็นค่าใชจ้่าย
ประจำ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน  
๒๖ โครงการ  
 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ถึงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
 2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษา นำนโยบาย
และจุดเน้น ไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 3. แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ เพื่อให้ร่วมกันนำไปปฏิบัติ
และขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ  
 4. เสนอโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  และดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด 
 5. บริหารโครงการโดยเน้นให้ผู้รับผิดชอบเห็นถึงความสำคัญ ความเหมาะสม จำเป็น และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ ไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต 
 6. แต่งตั้งคณะติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนตามระยะเวลาอย่างเป็นระบบ 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ท่ี  134/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2565 - 2568)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

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

  ตามมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที ่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 
หมายถึง แผนที่จัดทำข้ึนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือจัดข้ึนตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แผนระดับที่ 
1 และ 2 เป็นแผนที่สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  นั้น   

  ในการนี ้ เพื ่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จึงแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2565-2568) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดังนี้ 

ท่ีปรึกษา          
 1. นายปัญญา   หาแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพจิิตร 

 2. นายวณัฐพงศ์   ทองคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพจิิตร
  

คณะกรรมการยกรา่ง ฯ 
 1. นายไพรัตน์   กลิ่นทบั  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
      มัธยมศึกษาพิจิตร   ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง ผอ. โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที ่  
      ผอ. กลุม่นโยบายและแผน   รองประธานกรรมการ 
 3. นายชุมพล  สุวิเชียร  ผอ. โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม    กรรมการ 

 4. นายวินัย  ยุพจันทร์    ผอ. โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม   กรรมการ 
 5. นางณัฐตา หอกุล  รอง ผอ. โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
 6. นางนิตยา  เอี่ยมแดง  ศึกษานิเทศก ์       กรรมการ 
 7. นายชัยวุฒิ  แปงหล้า  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 
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 8. นายชาญณรงค์  อินอิว  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 
 9. นางสาวอัญชรี  โจดโจน ครู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา  กรรมการ 
 10. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู ่ ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  กรรมการ 
 11. นางสาวกลัยากร  มาล ี ครู โรงเรียนวันทสีถิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
 12. นายพนม  ไชยพรพัฒนา ศึกษานิเทศก ์       กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 14. นายวัชรพงษ์  ม่วงไหมทอง ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  

 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยกร่าง นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น จัดทำแผนงานตาม
นโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและ
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี เพื่อเป็นเครื่องมือ แนวทาง ในการขับเคลื่อนการบริหาร การพัฒนาการจัด
การศึกษา 

 
คณะกรรมการจัดทำแผน 
 1. นายไพรัตน์   กลิ่นทบั  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
      มัธยมศึกษาพิจิตร   ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง ผอ. โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที ่  
      ผอ. กลุม่นโยบายและแผน   รองประธานกรรมการ 
 3. นายชุมพล  สุวิเชียร  ผอ. โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม    กรรมการ 

 4. นายวินัย  ยุพจันทร์    ผอ. โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม   กรรมการ 
 5. นางสาวเอมอร   เสือปรางค์ ผอ. โรงเรียนวันทีสถิตย์   กรรมการ 
 6. นายภิญโญ  ขาวพราย  ผอ. โรงเรียนเขาทรายทบัคล้อพทิยา กรรมการ 
 7. นางสาวจิรัฐตกิาล บญุอินทร ์ ผอ. โรงเรียนโพธ์ิไทรงามพทิยาคม  กรรมการ 
 8. นายธนพล     ฉ่ำเพียร  ผอ. โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  กรรมการ 
 9. นางสาววรนารถ  ตันพานิช ผอ. โรงเรียนดงเจริญพทิยาคม  กรรมการ 
 10. นายสำราญ  เขม้นกจิ  ผอ. โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์  กรรมการ 
 11. นายกิตติทัต    อาจเอื้อ ผอ. โรงเรียนวังกรดพิทยา   กรรมการ 
 12. นายปัญญา  โสตถานา ผอ. โรงเรียนเมธีพิทยา   กรรมการ 
 13. นายโชคชัย    เทพสุริยงศ์ ผอ. โรงเรียนสามง่ามชนูปถมัภ์  กรรมการ 
 14. นายวิฑูรย์  คำจริง  ผอ. โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  กรรมการ 
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 15. นายเพิ่มวิทย์  กฤษณาบรรพต ผอ. โรงเรียนเนินปอรงันกชนูทิศ  กรรมการ 
 16. นางนิกูล    ทองหน้าศาล ผอ. โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  กรรมการ 
 17. นายพีรพงศ์  หมอนทอง ผอ. โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
 18. นายสายัณห์  หอกุล  ผอ. โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการ 
 19. นายธีรวัช  อุดคำมี  ผอ. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา  กรรมการ 
 20. นายทวี   เจริญหุ่น  ผอ. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา  กรรมการ 
 21. นายนิรุติ  ครุฑหลวง  ผอ. โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  กรรมการ 
 22. นางนพคุณ    ครุฑหลวง ผอ. โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม  กรรมการ 
 23. นายทิว  มนูญธรรม  ผอ. โรงเรียนตะพานหิน   กรรมการ 
 24. นายชัยชน   หน่อมาก ผอ. โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า  กรรมการ 
 25. นางพรพิพฒัน์  ตั้งจิตรวัฒนากุล ผอ. โรงเรียนวังตะกรูาษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
 26. นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา ผอ. โรงเรียนท่าเสาพทิยาคม  กรรมการ 
 27. ว่าที่ ร.อ. กฤษฎ์ิพิศาล  ศรีประเสริฐ ผอ.โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 
 28. นายปัญญา บุญคง  ผอ. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์  กรรมการ 
 29. นายปุณยวีร์  ยอดทอง ผอ. โรงเรียนพิบลูธรรมเวทวิทยาคม กรรมการ 
 30. นายชัยพร  ชมประเสริฐ รอง ผอ. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  กรรมการ 
 31. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข รอง ผอ. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  กรรมการ 
 32. นางณัฐตา หอกุล  รอง ผอ. โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
 33. นางรัชนี  ชูเมือง  รอง ผอ. โรงเรียนสระหลวงพทิยาคม กรรมการ 
 34. นางนิตยา  เอี่ยมแดง  ศึกษานิเทศก ์       กรรมการ 
 35. นายชัยวุฒิ  แปงหล้า  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 
 36. นายชาญณรงค์  อินอิว ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 
 37. นางสาวอัญชรี  โจดโจน ครู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา  กรรมการ 
 38. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู ่ ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  กรรมการ 
 39. นางสาวกลัยากร  มาล ี ครู โรงเรียนวันทสีถิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
 40. นส.พรประสิทธ์ิ  แก่นจันทร ์ นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
 41. จ่าสิบตรีจริกร  บญุศรีภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 
 42. นายเรวัตร   สุขโอสถ  พนักงานธุรการ    กรรมการ 
 43. นางยุพร   เหลืองศรสีกุล นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
 44. นางสาวนิราภร  จันทรอ์ินทร ์ นักจิตวิทยา    กรรมการ 
 45. นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา นักวิชาการเงินและบญัชี   กรรมการ 
 46. นางสาวจริยา   แจ่มแจ้ง นักวิชาการพัสด ุ    กรรมการ 
 47. ผู้ทรงคุณวุฒ ิของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพจิิตร  กรรมการ 
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 48. นางสาวสุพัตรา  มณีอินทร ์ พนักงานราชการ    กรรมการ 
 49. นายชนาธิป  ศรีสวัสดิ์   ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  กรรมการ 
 50. นางศุภนิดา  แปงเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
 51. นางสาวสุวรรณี  ภู่สอง เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
 52. นางสาวมณีรัตน์  ใจมัง เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
 53. นางสาวศรีสุดา  ไทยดี เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
 54. นางสาวเบญจวรรณ  อัตชู เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
 55. นางสาวสุพรรณี  คำดี  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
 56. นางสาววรดา  พรมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
 57. นายพนม  ไชยพรพัฒนา ศึกษานิเทศก ์       กรรมการและเลขานุการ 
 58. นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 59. นายวัชรพงษ์  ม่วงไหมทอง ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  

 จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น จัดทำแผนงานตามนโยบายให้สอดคล้องกั บ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 
เพื่อเป็นเครื่องมือ แนวทาง ในการขับเคลื่อนการบริหาร การพัฒนาการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นายวณัฐพงศ์   ทองคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      มัธยมศึกษาพิจิตร   ประธานกรรมการ 
 2. นายเรวัตร   สุขโอสถ  พนักงานธุรการ    กรรมการ 
 3. นางณัฐนันท์  เรืองศิริ  แม่บ้าน     กรรมการ 
 4. นส.พรประสิทธ์ิ  แก่นจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ 
 5. จ่าสิบตรีจิรกร  บุญศรีภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  

 จัดหาที่พกั อาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวก เพื่อให้การจัดทำนโยบายและแผนพฒันา
การศึกษาใหส้อดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ความต้องการของท้องถ่ิน จัดทำแผนงานตามนโยบายให้สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นทีเ่รียบร้อย 
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คณะกรรมการประเมินผล 
 1. นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง ผอ. โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที ่  
      ผอ. กลุม่นโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
 2. นายพนม  ไชยพรพัฒนา ศึกษานิเทศก ์       กรรมการ 
 3. นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการและเลขานุการ 
 4. นายวัชรพงษ์  ม่วงไหมทอง ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแตง่ตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกําลัง ความสามารถ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  

 ทั้งนี้ ตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

    สั่ง ณ วันที่ 7  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

        

 
                (นายปัญญา   หาแก้ว) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพจิิตร 
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ท่ีปรึกษา   
ดร.ปัญญา  หาแก้ว  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
นายวณัฐพงศ์  ทองคำ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร   
 
คณะทำงาน  
1. นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง   ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
2. นายพนม  ไชยพรพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
3. นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 
ผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับ / เรียบเรียง / รวบรวม   
1. นายพนม  ไชยพรพัฒนา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นายชัยวุฒิ  แปงหล้า  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ไพฑูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นายวัชรพงษ์  ม่วงไหมทอง  ครูโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผู้จัดทำ 
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