แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. 256๑-256๔)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ( อุบลราชธานี-อานาจเจริญ)

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

คำนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ได้กาหนดให้รัฐต้องจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คณะรัฐมนตรีจึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ภายใต้วิสั ยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยการบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ได้กาหนดให้ส่วนราชการทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
นั้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัดทาเป็นแผน 4 ปี
เพื่อให้สอดคล้องและมีกรอบทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ข้างต้น สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ
๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๙ และสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์และ
กาหนดทิศทางการพัฒ นา ได้แก่ ผู้บ ริหารการศึกษา ผู้บริห ารโรงเรียน ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภายนอก ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้น ฐานระยะ ๔ ปี เป็ น เครื่องมือในการขับเคลื่ อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง
สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ขอขอบคุณ ผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องใน
การจัดทาแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ฉบับนี้ ให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
มิถุนายน ๒๕๖๑

สำรบัญ
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
๑. ข้อมูลทั่วไปเขตพื้นที่บริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

๑
๑
๗

ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา
๒.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
๒.๕ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
๒.๖ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒
๒.๗ แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑๐
๑๓
๑๔
๑๖
๒๗
๒๙
๓๐

ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรพัฒนำของแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓๓
๓.๒ พันธกิจ
๓๓
๓.๓ เป้าประสงค์
๓๓
๓.๔ กลยุทธ
๓๓
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๓.๗ ค่านิยมหลัก
๓๔
๓.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓๕
ส่วนที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙
๔.๑ การวิเคราะห์ SOAR
๓๗
๔.๒ โครงการ/กิจกรรม
๔๐

สำรบัญ ( ต่อ )
ส่วนที่ 5 กำรบริหำรแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติ
๕.๑ กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
๕.๒ ปัจจัยความสาเร็จ
๕.๓ ขั้นตอนการกาหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนตามภารกิจ
๕.๔ แนวทางการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่าย
๕.๕ การกากับ ติดตาม และรายงาน
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๔๒
๔๒
๔๓
๔๓
๔๔

บรรณำนุกรม

๔๕

ภำคผนวก
คณะทางาน

๑
.ส่วนที่ 1

บทนำ
๑. ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๙
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญั ติระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ได้กาหนดให้ มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง แบ่งส่วนราชการ
ภายในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2๕๖๐ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
(1) จัดทานโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้ นที่การศึกษา ให้ สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์ การจั ดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ วไปของสถานศึกษา และหน่ว ยงาน ในเขตพื้น ที่
การศึก ษา และแจ้ งการจั ด สรรงบประมาณที่ ได้รับ ให้ ห น่ ว ยงานข้างต้น รับ ทราบ รวมทั้ งก ากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
(10) ประสาน ส่ งเสริ ม การดาเนิ นการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้าน
การศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

๒
๑. ๑ ข้อมูลการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙. กลุ่มกฎหมายและคดี
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน
๑.๒ ที่ตั้งสานักงาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 มี เขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ๒ จั งหวั ด ได้ แ ก่
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอานาจเจริญ มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน ๘๑ โรงเรียน จาแนกเป็นจังหวัด
อุบลราชธานี จานวน ๕๙ โรงเรียน จังหวัดอานาจเจริญ จานวน ๒๒ โรงเรียน สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ 9
ถนนเลี่ ย งเมื อ ง (สี่ แ ยก อ.บ.ต.กุ ด ลาด) ต าบลกุ ด ลาด อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี 34000
โทร 0 4542 2186 โทรสาร 0 4542 2185 เว็บไซต์ www.secondary29.go.th
๑.๓ เขตพื้นที่บริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
๑.๓.๑ จังหวัดอุบลราชธานี
๑) ทีต่ ั้งและขนาด
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดเขตชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของภาค และเป็นอันดับ ๕ ของประเทศ มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพื่อน
บ้านเป็นระยะทาง ๔๒๘ กิโลเมตร คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (จากอาเภอเขมราฐถึงอาเภอน้ายืน
ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจาปาสัก ระยะทาง ๓๖๑ กิโลเมตร) และราชอาณาจักรกัมพูชา (อาเภอ
น้ายืน ติดกับจังหวัดพระวิหาร เป็นระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๒๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ ๑๖,๑๑๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๐.๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดจังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดจังหวัดศรีสะเกษ และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร

๓
ตราประจาจังหวัดอุบลราชธานี

คาขวัญประจาจังหวัดอุบลราชธานี
“เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดี
ศรีอุบล”
๒) ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
๒.๑ ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอุบ ลราชธานี ตั้งอยู่ บ ริเวณที่ เรียกว่า แอ่ งโคราช (Korat basin) สู งจากระดับ น้าทะเล
ปานกลางเฉลี่ ย ๖๘ เมตร (๒๒๗ ฟุต) ลั กษณะโดยทั่วไป เป็นที่ราบสู งต่าสลับ กัน ลาดเอียงไปทางตะวันออก
มีแม่น้ามูล ไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้าโขงที่อาเภอโขงเจียม มีลาน้า
สาคัญ ได้แก่ ลาเซบก ลาเซบาย ลาโดมใหญ่ ลาโดมน้อย และมีภูเขาซับซ้อนหลายแห่งบริเวณชายแดนทางตอนใต้
มีเทือกเขาที่สาคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
2.๒ ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือมีอากาศร้ อนจัด ใน
ฤดูร้อน และอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
3) การคมนาคม
จังหวัดอุบลราชธานี มีการคมนาคมขนส่งติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และทาง
อากาศ ดังนี้
3.1 ทางรถไฟ มีรถด่วน รถเร็ว และรถไฟปรับอากาศด่วนพิเศษทุกวัน จากกรุงเทพฯ ผ่าน
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ สุดปลายทางที่อาเภอวารินชาราบ
3.2 ทางรถยนต์ สามารถใช้เส้นทางรถโดยสารประจาทางเดินทางภายในจังหวัดและจังหวัดต่างๆ
ในภาคอีสาน ให้บริการทั้งรถบัสพัดลม รถปรับอากาศ รถตู้ปรับอากาศ และรถสองแถว ตลอดจนการเดินทางไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง พัทยา หัวหิน ภูเก็ต รวมทั้งมีรถโดยสารระหว่างประเทศ
จากอุบลราชธานีไปยังเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.3 ทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี มีสนามบินนานาชาติ ๑ แห่ง มีเส้นทางบิน อุบลราชธานีกรุงเทพฯ อุบลราชธานี-เชียงใหม่ และ อุบลราชธานี-อู่ตะเภา

๔
๑.๓.๒ จังหวัดอานาจเจริญ
๑) ประวัติความเป็นมา
จังหวัดอานาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทางห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ประมาณ โดยประมาณ 585 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครอง ทั้งสิ้น 3,161,248
ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 อาเภอ 56 ตาบล 653 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 377,120 คน เป็นชาย
188,373 คน เป็นหญิง 188,747 คนประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน อาเภอเมื องอานาจเจริญ
โครงสร้างประชากรเป็นชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และเชื้อสายเวียดนามอยู่เล็กน้อย ที่มา :
http://stat.dopa.go.th/
๒) ตราประจาจังหวัดอานาจเจริญ

รูปพระมงคลมิ่งเมือง เปล่งแสงฉัพพรรณรังสี เปล่งรัศมีโดยรอบ พระเศียร ซึ่งให้ความคุ้มครอง
ชาวเมือง
๓) คาขวัญประจาจังหวัดอานาจเจริญ
“ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้า งามล้าถ้าศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม ”
๔) สัญลักษณ์ประจาจังหวัด
ต้นไม้ประจาจังหวัด: ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Heim.)
ดอกไม้ประจาจังหวัด: ดอกจานเหลือง (Butea monosperma O.Ktze)
๕) อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อาเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร ที่อาเภอดอนตาล
ทิศตะวันออก : ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้าโขง
ด้านอาเภอชานุมานเป็นระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อาเภอเขมราฐ อาเภอกุดข้าวปุ้น และ
อาเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันตก : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อาเภอป่าติ้ว และอาเภอเลิงนกทา
ทิศใต้ : ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อาเภอม่วงสามสิบ
๖) สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอานาจเจริญ
โดยทั่วไปจังหวัดอานาจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดิน
ลูกรังบางส่วน มีลาน้าที่สาคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้าโขง ลาเซบก และลาน้าเซบาย มีลักษณะภูมิอากาศแบบ
Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน

๕
และมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
๑.๔ ด้านการปกครองและประชากร
๑) จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๕ อาเภอ ๒๑๖ ตาบล ๒,๖๙๙ หมู่บ้าน
๕๖๖,๓๕๒ ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้นจานวน ๑,๘๖๒,๙๖๕ คน จาแนกเป็น ชาย ๙๓๓,๐๘๔ คน
และ หญิง ๙๒๙,๘๘๑ คน
๒) จังหวัดอานาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อาเภอ ๕๖ ตาบล ๖๐๗ หมู่บ้าน ๓๐ ชุมชน
๑๐๙,๕๐๙ ครัวเรือน มีประชากร 376,382 คนแยกเป็นชาย 188,104 คน หญิง 184,278 คน จานวน
ครัวเรือน 109,509 ครัวเรือน
๑.๕ แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

๖
๑.๖ การจัดรูปแบบการบริหารงานแบบสหวิทยาเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีภารกิจหลักในการจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีและ
อานาจเจริญ มีรูปแบบการบริหารงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียกว่ารูปแบบ สหวิทยาเขต มีอานาจ
หน้าที่ดังนี้ รายละเอียดประกอบด้วย
๑.๖.๑ จังหวัดอุบลราชธานี
๑. สหวิทยาเขตเมือง ๑ จานวน ๘ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา โรงเรียนดงยางวิทยาคม โรงเรียนศรีน้าคาศึกษา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
๒. สหวิทยาเขตเมือง ๒ จานวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนนารีนุกลู ๒ โรงเรียนหนองขอนวิทยา โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
และโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
๓. สหวิทยาเขตเขื่องใน จานวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี โรงเรียนสหธาตุศึกษา และ
โรงเรียนเก่าขามวิทยา
๔. สหวิทยาเขตตระการพืชผล จานวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา โรงเรียนขุมคาวิทยาคาร โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
และโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
๕. สหวิทยาเขตเขมราฐ จานวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โรงเรียนพังเคน
พิทยา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ และโรงเรียนพะลานวิทยาคม
๖. สหวิทยาเขตศรีเมืองใหม่ จานวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสิรินธร
วิทยานุสรณ์ โรงเรียนโขมเจียมวิทยาคมและโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
๗. สหวิทยาเขตวาริน จานวน ๗ โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ โรงเรียนสาโรง
วิทยาคาร โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ โรงเรียนวารินชาราบ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
และโรงเรียนวิจิตราพิทยา
๘. สหวิทยาเขตเดชอุดม จานวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม โรงเรียนนากระแซงศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
และโรงเรียนนาส่วงวิทยา
๙. สหวิทยาเขตบุณฑริก จานวน ๗ โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร โรงเรียนอ่างศิลา
โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา โรงเรียนน้ายืนวิทยา โรงเรียนโดมประดิษฐ์
วิทยา
๑.๖.๒ จังหวัดอานาจเจริญ
๑. สหวิทยาเขตเมืองอานาจ จานวน ๖ โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนอานาจเจริญ โรงเรียนนาวังวิทยา
โรงเรียนเสนางคนิคม โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา โรงเรียนอานาจเจริญพิทยาคม และโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
๒. สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา จานวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศา
โรงเรียนลือวิทยาคม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม โรงเรียนคาเขื่อนแก้ววิทยาคม และโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

๗
๓. สหวิทยาเขตหัวตะพาน จานวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม โรงเรียน
น้าปลีกศึกษา โรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนศรีเจริญศึกษา โรงเรียนจิกดู่วิทยา และโรงเรียนนายมวิทยาคาร
๔. สหวิทยาเขตพนา จานวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนพนาศึกษา โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โรงเรียนลืออานาจวิทยาคม โรงเรียนมัธยมแมด และโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๕๔
๒. ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ
๒.๑ ข้อมูลจานวนนักเรียนย้อนหลัง ๖ ปีการศึกษา ( ๒๕๕๕-๒๕๖๐)
จังหวัด
อุบลราชธานี

ข้อมูลจานวนนักเรียน ย้อนหลัง ๖ ปีการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
63,130 61,989 61,170 59,722 57,857 56,978

อานาจเจริญ

19,109 18,586 18,083 17,383 16,666 15,769

รวมทั้งสิ้น

82,239 80,575 79,253 77,105 74,523 72,747

๒.๒ ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ
ปีการศึกษา
ประเภท

2558

2559

ปีการศึกษา
๒๕๖๐

ประเภท

2558

2559

25๖๐

ระดับชั้น ม. ๓
จบการศึกษา

11,907 11,627 11,462 ศึกษาต่อ
ไม่ศึกษาต่อ

11,617 11,336 11,235
139

146

๒๒๗

ระดับชั้น ม. ๖
จบการศึกษา

11,907 11,627 10,408 ศึกษาต่อ
ไม่ศึกษาต่อ

11,617 11,336 ๙,๑๖๙
139
146 ๑,๒๓๙

๘
๒.๓ จานวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ประเภท
1. มีปัญหาในการปรับตัว

ข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา
2558
7

2559
72

๒๕๖๐
48

2. สมรส

1

2

0

3. ต้องคดี/ถูกจับ

1

0

0

4. เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ

0

0

0

5. หาเลี้ยงครอบครัว

1

0

0

6. อพยพตามผู้ปกครอง

10

0

1

7. ฐานะยากจน

7

8

0

8. มีปัญหาครอบครัว

57

0

0

นักเรียนออกกลางคันทั้งหมด

84

82

๔๙

หมายเหตุ

๒.๔ เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.๓
วิชาที่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ทดสอบ
๒๕๖๐
๔๘.๓๐
๒๕.๖๘
๓๒.๐๓
๒๙.๒๒
๓๓.๘๑
2559
46.42
28.65
34.35
49.12
30.19
37.75
2558
42.80
31.39
37.32
46.10
29.21
37.36
2557
35.21
28.47
37.73
46.51
26.38
34.86
2556
43.80
24.39
36.51
38.63
28.77
34.42
2555
54.11
26.19
34.18
46.72
27.27
37.69

๙
๒.๕ เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.๖
วิชาที่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ทดสอบ
๒๕๖๐
๔๗.๘๘
๒๑.๓๘
๒๗.๘๑
๒๔.๖๕
๓๑.๐๔
2559
50.30
22.09
30.41
34.70
24.61
32.42
2558
47.00
23.96
32.43
39.00
22.70
33.02
2557
49.23
19.21
31.23
35.12
21.04
31.17
2556
47.18
17.89
29.32
31.50
21.71
29.52
2555
61.00
24.17
32.92
36.67
33.33
37.62

๑๐

.ส่วนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๙ ได้นำนโยบำย กรอบแนวคิด ยุทธศำสตร์ จุดเน้น
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำร่วมบูรณำกำรและจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔ ) โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา
๑.๑ พระบรมรำโชวำท/ พระรำชกระแสรับสั่ง รัชกำลที่ 9
พระบรมรำโชวำท รั ช กำลที่ 9 ในพิ ธีพ ระรำชทำนปริญ ญำบั ต รแก่ นิ สิ ต จุ ฬ ำลงกรณ์ มหำวิ ท ยำลั ย
5 กรกฎำคม 2505
“ประเทศชำติของเรำจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้น อยู่กับกำรศึกษำของประชำชนแต่ละคนเป็นสำคัญ
ผลกำรศึกษำอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดของชำติในวันข้ำงหน้ำ ” ผู้ที่เป็นครูอำจำรย์นั้น ใช่ว่ำจะมีแต่ควำมรู้
ในทำงวิชำกำร และทำงกำรสอนเท่ำนั้นก็หำไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้ำนศีลธรรมจรรยำ และวัฒ นธรรม
รวมทั้งให้มีควำมสำนึกรับผิดชอบในหน้ำที่และในฐำนะที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชำติต่อไปข้ำงหน้ำ กำรให้ควำมรู้
หรือที่เรียกว่ำกำรสอนนั้นต่ำงกับกำรอบรม กำรสอนคือกำรให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน ส่วนกำรอบรม เป็นกำรฝึกจิตใจ
ของผู้เรีย นให้ ซึมซำบจนติดเป็ น นิ สั ย ขอให้ ท่ำนทั้งหลำยจงอย่ำสอนเพี ยงอย่ำงเดียว ให้ อบรมให้ ได้รับ ควำมรู้
ดังกล่ำวมำแล้วด้วย
พระบรมรำโชวำท รั ช กำลที่ 9 ในพิ ธีพ ระรำชทำนปริญ ญำบั ต รแก่ บั ณ ฑิ ต วิท ยำลั ย วิช ำกำรศึ ก ษำ
ประสำนมิตร 15 ธันวำคม 2503 ควำมรู้กับคุณธรรมจะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน
“ให้มีควำมวิตกไปว่ำ เด็กชั้นหลังจะห่ำงเหินจำกศำสนำเลยกลำยเป็นคนไม่มีธรรมในใจมำกขึ้น คนไม่มี
ธรรมเป็นเครื่องดำเนินตำม คงจะหันไปทำงทุจริตโดยมำก ถ้ำรู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง ฤำโกงไม่สนิท ถ้ำรู้มำกก็โกง
คล่องขึ้นแลโกงพิสดำรมำกขึ้น กำรที่หัดให้รู้อ่ำนอักขรวิธีไม่เป็นเครื่องฝึกหัดให้คนดี และคนชั่วเป็นแต่ได้วิธี สำหรับ
จะเรียนควำมดีควำมชั่วให้คล่องขึ้น” (พระรำชหัตถเลขำ ล้นเกล้ำ ร.5 พ.ศ. 2441)
พระรำชกระแสรับสั่งด้ำนกำรศึกษำ ของรัชกำลที่ 9
๑) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียน ล้ำหลังใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะ
แข่งขัน (Compete) กับ เพื่อน เพื่อให้ คนเก่งได้ล ำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่ห นึ่งของชั้น แต่ต้องให้ เด็กแข่งขันกับ
ตนเอง” (11 มิ.ย. 55)
“ครูไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังควำมดีให้นักเรียนชั้นต้นต้องอบรมบ่ม
นิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” (6 มิ.ย.55)
“เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมำกขึ้น จะได้มีควำมสำมัคคีรู้จักดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควำมรู้ และประสบกำรณ์แก่กัน” (5 ก.ค.55)
“ทำเป็นตัวอย่ำงให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 55)
2) ครู
“เรื่องครูมีควำมสำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่งคือ กำรขำดครู เพรำะจำนวนไม่พอและครูย้ำย
บ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตำมที่ต้องกำร จึงจะต้อง
คัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้เหมำะสม และปลูกจิตสำนึกโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจ

๑๑

พอเพียง วิธีกำรคิด กำรให้ ทุนและอบรม กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำงวิชำกำรในสำขำที่เหมำะสมที่จะสอน ต้อง
อบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มีควำมรัก ควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นครู ท้องที่
เพื่อจะมีควำมผูกพันและคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ” (11 มิ.ย. 55)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอำยุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง (6 มิ.ย. 55)
“ปัญหำปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนตำรำส่งผู้บ ริหำร เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือน
สูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เรำต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบ หำกคนใดสอนดีซึ่งส่วนมำกคือมีคุณภำพ
และปริมำณ ต้องมี Reward” (5 ก.ค. 55)
“ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บำงส่วน หำกนักเรียนต้องกำรรู้ทั้งหมดวิชำ ก็
ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็นกำรสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตำม” (5 ก.ค. 55)
๓) หน้ำที่
พระรำชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรั ตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เกี่ยวกับกำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
พระเจ้ำอยู่หัวทรงยึดมั่นในหน้ำที่
หน้ำที่ของพระเจ้ำอยู่หัว
ในฐำนะพระเจ้ำแผ่นดิน
ต้องดูแลรำษฎร
ในฐำนะทรงเป็นพลเมืองดี
เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้ำนเมืองได้ก็ต้องทำ (วำรสำรมูลนิธิชัย
พัฒนำ, ธ.ค. 2557)
๑.๒ พระบรมรำโชบำย/ พระรำชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหำกษัตริย์ เมื่อวันที่
1 ธั น วำคม 2559 “เพื่ อ สื บ สำนพระรำชปณิ ธ ำน และเป็ น ประโยชน์ ข องประชำชนชำวไทยทั้ ง ปวง”
พระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำกำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่
ผู้เรียน
1. ทัศนคติที่ถูกต้อง
2. พื้นฐำนชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง
3. มีอำชีพ – มีงำนทำ
พระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ ในภำพรวมสืบสำนพระรำช
ปณิธำนหรือพระรำชกระแสรับสั่งรัชกำลที่ 9 เรื่อง กำรสร้ำงคนดี กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่เด็ก ทัศนคติ
ที่ถู กต้ อง (อุ ป นิ สั ย ) ที่ มั่น คงเข้ มแข็ง มีอ ำชี พ - มี งำนท ำ ฯลฯ เน้ น กำรสร้ำงทั ศนคติ (Attitude) กำรศึ กษำใน
ภำพรวมทำอย่ำงไรให้เยำวชนมีควำมสนใจและเข้ำใจเรื่องของสถำบันและ ประวัติศำสตร์
๑.๓ กำรดำเนินงำนขององคมนตรีตำมพระรำโชบำย/ พระรำชกระแสรับสั่ง รัชกำลที่ 9 และรัชกำลที่
10 เรื่อง กำรศึกษำ มีสำคัญ ดังนี้
พระรำชกระแสรับสั่งรัชกำลที่ 9 ทรงห่วงใยเรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกล และใน
ชุมชน จึงมีกำรดำเนินกำรโดยเริ่มทำเหมือนภำคเอกชนไม่เอำตำแหน่งไปทำให้เกิดปัญหำกับส่วนรำชกำร ต้องรับ
ฟังปัญหำและมำแก้ไขให้ตรงจุด ดำเนินกำรมำแล้ว 4 ปี ในโรงเรียนพื้นที่ห่ำงไกลรวม 155 แห่ง ในทุกภำค เช่น
กองทุนกำรศึกษำพระรำชทำน เรื่องที่พักอำศัยครู กำรปรับปรุงอำคำร สถำนที่ ที่พักนักเรียน กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในพื้น ที่ห่ำงไกล และกำรอำชีวศึกษำบำงส่วน ได้รับควำมร่วมมือจำก หน่วยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึกษำ และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุด มศึก ษำ

๑๒

กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภ ำคีโดยร่วมกับภำคเอกชน ส่งผลให้ เด็กได้เรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรฝึกงำนใน
โรงเรียน และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำโดยมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ ให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียน ใน
พื้นที่หำงไกลในกำรอบรมพัฒนำครูและจัดนักศึกษำฝึกสอน
๑.๔ แนวคิดและแนวทำงดำเนิ น กำรขององคมนตรีในกำรน้อมนำพระรำชกระแสรับสั่งสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 เรื่อง กำรศึกษำ ที่สำคัญๆ ได้แก่
1) กระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินกำรควบรวมภำรกิจ/ โครงกำรในส่วนของรัชกำลที่ 9 และรัชกำล
ที่ 10 เข้ำด้วยกัน และดำเนินกำรในภำพกว้ำงตำมที่รัชกำลที่ 10 ทรงมอบหมำย
2) กำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง ต้องหำแนวทำงสร้ำงคนดีก่อน แล้วจึงจะไปสู่เด็กเป็นคนดี และ
พั ฒ นำให้ เป็ น คนเก่ ง โดยเฉพำะปั ญ หำกำรศึ ก ษำมี เรื่อ งกำรทุ จ ริต ในห้ อ งสอบ ปั ญ หำหนี้ สิ น ครู และปั ญ หำ
กำรศึกษำ ฯลฯ
ครูต้องมีศรัทธำที่แรงกล้ำเพื่อทำให้เด็กเป็นคนดีคือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ควำมรู้ มีอุปนิสัย
ติดตัว (Character Education) 5 ด้ำน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มำรยำท วินัย และวัฒนธรรม เพื่อให้คนไทยเป็น
ผู้มีมำรยำท มีวินั ย มีควำมรับผิดชอบในหน้ ำที่ และเป็นพลเมืองดีของชำติโดยกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
กำรสอน และกำรอบรม ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีส่วนของลำต้นและรำก

3) ระบบกำรศึกษำต้องใช้ศรัทธำสร้ำงเด็ก เยำวชน เป็นผู้ใหญ่ที่ฝำกบ้ำนเมือง : งำนของครูจะ
เป็น เรื่องยำก ช่วยก่อสร้ำงคนดีแก่บ้ำนเมือง ต้องสอนให้เด็กรู้ถูก รู้ผิด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องควำมเป็นชำติ
สถำบัน ประวัติศำสตร์กำรสร้ำงเด็กเพื่อเป็นคนในอนำคตของชำติที่มีกำรศึกษำ และพบว่ำควำมคำดหวัง ในเด็ก
ของประเทศไทย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ
กำรอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจำชำติ
ญี่ปุ่น
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบต่อส่วนรวม
สิงคโปร์
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกำหลีใต้
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งำนหนัก
ไทย (คำดหวัง) ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ
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4) น้อมนำแนวพระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 10 “ด้ำนกำรศึกษำ ต้องมุ่ง
สร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน” ได้แก่
1. ทัศนคติที่ถูกต้อง
2. พื้นฐำนชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง
3. มีอำชีพ-มีงำนทำ กำรแนะแนวอำชีพต้องเข้มข้น โรงเรียนควรมีกำรแนะแนว ทั้งกำรแนะแนว
ชีวิต (วินัยและ มำรยำทไทย) และแนะแนวอำชีพ อย่ำงเป็นระบบ
5) กำรศึกษำกับควำมมั่นคง น้อมนำพระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 10 ต้อง
เพิ่มวิชำประวัติศำสตร์ เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวสถำบัน อยำกเห็นคนไทยมีวินัย รู้หน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ สร้ำงวินัย
โดยกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี
6) กำรพัฒนำกำรศึกษำเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน วัด โรงเรียน Cluster community best เพื่อให้
ชุมชนช่วยดูแลในทุกระดับกำรศึกษำ
7) กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูจะแก้ไขจริงจังได้อย่ำงไรเพื่อให้เป็นระบบ ซึ่งมีกำรศึกษำ นำร่องไว้ ได้แก่
7.1 สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเป็นหนี้ซึ่งไม่ใช่สิทธิในกำรกู้ แต่เป็นควำมรับผิดชอบ
วำงระบบแนวทำงแก้ไขหนี้สินของครูไม่ให้เป็นภำระแก่ครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครู
1) จัดทำบัญชีครัวเรือน
2) หำสำเหตุว่ำครูเป็นหนี้ได้อย่ำงไร
8) ข้อคิดและแนวทำงกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
8.1 กำรดำเนิ น กำรในพื้ น ที่ เหลื่ อมล้ ำกั น ควรมีก ำรประสำนงำนกัน ระหว่ำงหน่ วยงำน เช่ น
หน่วยงำน สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. จะทำให้ระบบกำรศึกษำดำเนินไปข้ำงหน้ำได้ตรงต่อเป้ำหมำย
8.2 ควรให้พระสงฆ์มีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรอบรมให้ควำมรู้
8.3 กำรร่วมมือกับ กระทรวงสำธำรณสุ ขโดยเฉพำะโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในกำรให้
ควำมรู้กับนักเรียน เยำวชนในสถำนศึกษำ เรื่องเพศศึกษำ ยำเสพติด
8.4 องคมนตรียินดีที่จะให้คำแนะนำและกำลังใจ
8.5 งำนตำมภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรก็ให้ดำเนินกำรต่อไป
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
มำตรำ ๕๔ รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปีตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
รัฐต้องดำเนิ นกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒ นำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งเพื่อพัฒ นำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย
รัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้ มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ดำเนินกำร กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัด
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรดำเนินกำรและตรวจสอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย
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กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำม
ถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
ในกำรดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำม
วรรคสำม รัฐต้องดำเนินกำรให้ผู้ชำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของ
ตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรศึกษำและเพื่อ
เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมำณให้แก่กองทุน หรือใช้มำตรกำรหรือ
กลไกทำงภำษีรวมทั้งกำรให้ผู้บริจำคทรัพย์สินเข้ำกองทุนได้รับประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษีด้วย ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องกำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มี
กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว
๓. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๓.๑ วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒ นำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

๓.๒ เป้ำหมำย
1) ควำมมั่นคง
1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและ
ภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุก
มิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง
1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒ นำประเทศชุมชนมีควำม
เข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
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1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต
มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำ
2) ควำมมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรำยได้สูง
ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำร
ผลิ ต กำรค้ำกำรลงทุน และกำรทำธุรกิจ มีบ ทบำทส ำคัญ ในระดับ ภูมิภ ำคและระดับโลก เกิดสำยสั มพันธ์ทำง
เศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ
ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3) ควำมยั่งยืน
3.1 กำรพัฒ นำที่ส ำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินควำมสำมำรถในกำรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลก
ซึ่งเป็น ที่ย อมรับ ร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจำยโอกำสและคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร
4. เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม
ร่ ำงกรอบยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุ ท ธศำสตร์ ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 1.3 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน และควำมสงบเรียบร้อยภำยใน
ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 2.5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ยุทธศำสตร์ที่ 3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 3.3 กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ที่ 6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 6.5 กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม
และเป็นสำกล
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลง
ยุ ทธศำสตร์ช ำติ ระยะ 20 ปี สู่ กำรปฏิ บั ติ อย่ำงเป็ น รูป ธรรม เพื่ อ เตรียมควำมพร้อ มและวำงรำกฐำนในกำร
ยกระดับ ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒ นำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒ นำตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑ หลักกำรสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้ำหมำยในระยะ ๕ ปี ที่จะสำมำรถต่อ
ยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำระยะยำวตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี โดยมี หลักกำรสำคัญของ
แผนพัฒนำฯ ดังนี้
1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล
มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิด
โอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ “มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี สำหรับคนไทยพัฒนำคนให้
มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดขอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำร
สร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3) ยึ ด “วิสั ยทัศน์ ภ ำยใต้ยุทธศำสตร์ช ำติ ระยะ 20 ปี ” มำเป็นกรอบของวิสั ยทัศน์ประเทศไทย ใน
แผนพั ฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 วิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ น
ประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ20 ปี มำ
เป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำย
ที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำกกำร
เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
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6) ยึด “หลักกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว”
๔.๒ วัตถุประสงค์
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้ คนไทยเป็ น คนที่สมบูรณ์ มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวิจัยค่ำนิยมที่ดี มีจิต
สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่ มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พึ่งพำตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
4. เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
5. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำน
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ
6. เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
7. เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี ค วำมเชื่ อ มโยง (Connectivity) กั บ ประเทศต่ ำง ๆ ทั้ งในระดั บ อนุ
ภูมิภ ำค ภู มิภ ำค และนำนำชำติได้อย่ ำงสมบูรณ์ และมี ป ระสิ ทธิภ ำพ รวมทั้งให้ ป ระเทศไทยมี บทบำทนำและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริหำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำคภูมิภำค และโลก
๔.๓ เป้ำหมำยรวม
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของ
สังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและ
ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ควำมเป็นไทย
2. ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งประชำชน
ทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็น
ธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง
สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำร
จำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ

๑๘

4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
๔.๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ให้ควำมสำคัญกับกำรวำงรำกฐำน กำรพัฒนำคนให้มีควำม สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้อง
พัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ
ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บน
พื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน
และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้ มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมสำคัญ ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม
๒) เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๓) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
๔) เพื่อเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอื้อต่อกำรพัฒนำคนและประเทศ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
๒) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
๓) คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง
๔) คนไทยมีสุขภำวะที่ดีขึ้น
๕) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะสถำบัน
ครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และภำคเอกชน
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ให้ ควำมส ำคัญ กับ กำรดำเนิ น กำรยกระดับ คุณ ภำพบริกำรทำงสั งคมให้ ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำน
กำรศึกษำและ สำธำรณสุ ขรวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะ
แรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำง
โอกำสทำงเศรษฐกิจ และสั งคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนั บ สนุ น ในเรื่อ งกำรสร้ำงอำชี พ รำยได้ และให้ ควำม
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยง กำรเพิ่มผลิ ตภำพสำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ำสุด ผู้ ด้อยโอกำสสตรี และ
ผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจ เพื่ อสังคม
กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำร
ผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่
และบูรณำกำร เพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ

๑๙

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อขยำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชำกรร้อยละ ๔๐ ที่มีรำยได้ต่ำสุด
๒) เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง
๓) เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่ำงกัน และ
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน
๒) เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ
๓) เพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำ ตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น
๓. ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ในช่วงแผนพัฒ นำฯ ฉบับ ที่ ๑๒ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของกำรฟื้นตัวจำกปัญหำวิกฤตต่ำงๆ กำร
แข่งขัน ในตลำดโลกจะรุน แรงขึ้น โดยที่ป ระเทศต่ำงๆ มุ่งเน้นกำรนำนวัตกรรมมำเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ในกำร
แข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยำยตัวต่ำกว่ำศักยภำพมำต่อเนื่องหลำยปีทั้งจำกผลกระทบของ เศรษฐกิจโลกซบ
เซำและข้อจ ำกัดภำยในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเพิ่มผลิตภำพและขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันรวมทั้ง
ฐำนเศรษฐกิจภำยในประเทศขยำยตัวช้ำ ๕ ปีต่อจำกนี้ไปจึงเป็นช่ วงเวลำของกำรฟื้นฟู เศรษฐกิจไทยให้กลับมำ
ขยำยตัว ได้ สู งขึ้น โดยกำรเร่ งกำรลงทุ น ในโครงสร้ำงพื้ น ฐำนและระบบโลจิ ส ติ กส์ ต ำม แผนที่ ว ำงไว้แ ละสร้ำง
บรรยำกำศกำรลงทุน ที่ จู งใจให้ ภ ำคเอกชนขยำยกำรลงทุน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำ เปู ำหมำยส ำคัญ และ
ขณะเดียวกัน ๕ ปีต่อจำกนี้เป็นช่วงของกำรปฏิรูปเศรษฐกิจในหลำยด้ำนเพื่อวำงพื้นฐำน ให้สำมำรถพัฒนำต่อยอด
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงได้ภำยในปี ๒๕๗๐ ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี โดยกำรใช้นวัตกรรม
คุณภำพคน และกำรปรับปรุงด้ำนกฎระเบียบและกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเป็นปัจจัย น ำในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง ยั่งยืนให้ควำมสำคัญกับกำร
บริหำรเศรษฐกิจมหภำคให้มีเสถียรภำพ เพิ่มประสิทธิภำพภำคกำรเงิน และดูแล วินัยทำงกำรเงินกำรคลัง ควบคู่
กับกำรด ำเนินยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรำยสำขำ ทั้ งภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรที่
เป็ น ฐำนรำยได้ เดิ ม และขยำยสำขำกำรผลิ ต และบริ ก ำรใหม่ ๆ ส ำหรับ อนำคต กำรขั บ เคลื่ อ นให้ เศรษฐกิ จ
เจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเน้นกำรพัฒนำและ ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้น
ก้ำวหน้ำที่เข้มข้นมำกขึ้น กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล กำรพัฒนำ และยกระดับคุณภำพของก ำลังคน และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจและฐำนรำยได้ใหม่ควบคู่ กับกำรเพิ่มผลิตภำพของฐำนกำรผลิตและบริกำร
เดิมรวมทั้งกำรต่อยอดกำรผลิตและบริกำรเดิมโดยใช้ดิจิทัล และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจำกนั้น จะให้ ควำม
สำคัญกับกำรใช้ศักยภำพของทรัพยำกรชีวภำพ กำรส่งเสริม กำรเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และกำรพัฒนำตำมแนว ระเบียงเศรษฐกิจ กำรผสมผสำนภำคบริกำรเข้ำกับกำรค้ำ
และกำรเตรียมควำมพร้อมของภำคบริกำร ให้ สำมำรถรองรับกำรแข่งขันที่เสรีขึ้น กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำร
แข่งขัน ให้ กับ วิสำหกิจ ขนำดกลำงและขนำด ย่อม รวมทั้งกำรสร้ำงสั งคมผู้ ประกอบกำรที่ผ ลิตได้ขำยเป็น โดย
พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของ ผู้บริโภคอย่ำงรวดเร็วและมำตรฐำนสำกลของสินค้ำและบริกำรที่
สูงขึ้นรวมถึงมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพั ฒนำระบบและกลไก ตลอดจนกำรพัฒนำเชิงพื้นที่เพื่อกระจำย
โอกำสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ ท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำง
เศรษฐกิจ

๒๐

วัตถุประสงค์
๑) สร้ำงควำมเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
๒) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรำยสำขำ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
๒) กำรลงทุนภำครัฐและเอกชนขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
๓) พัฒนำภำคส่งออกให้ขยำยตัวและเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
๔) เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตของประเทศ
๕) รักษำเสถียรภำพของกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
๖) เพิ่มกำรลงทุนจำกควำมร่วมมือภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำ โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ
๗) ประชำชนและผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบภำษีมำกขึ้น
๘) ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น
๙) เศรษฐกิจรำยสำขำเติบโตอย่ำงเข้มแข็งและเป็นฐำนในกำรสร้ำงควำม เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ
๑๐) เกษตรกรมีรำยได้เงินสดสุทธิทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่กำรท ำ เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง
๑๑) พัฒนำพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสำหกรรมนิเวศ
๑๒) ประเทศไทยมีร ำยได้ จ ำกกำรท่ องเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้น และมีขี ดควำมสำมำรถใน กำรแข่ งขั น ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวสูงขึ้น
๑๓) วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น
๑๔) เพิ่มประสิทธิภำพของภำคกำรเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำ ทำงเศรษฐกิจและสังคม
๔. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่งดำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกร ธรรมชำติ และยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต และกำรบริโภค
พัฒ นำระบบบริห ำรจั ดกำรที่โปร่งใสเป็ น ธรรม ส่ งเสริมกำรผลิ ตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมเป็ น
วงกว้ำงมำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
วัตถุประสงค์
๑) รักษำ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
๒) สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำของประเทศ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพ
๓) บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภำพดีขึ้น
๔) พัฒ นำขีดควำมสำมำรถในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวเพื่ อลดผลกระทบจำก กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรรับมือกับภัยพิบัติ

๒๑

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) รักษำ และฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
๒) สร้ ำ งควำมมั่ น คงด้ ำ นน้ ำ และบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำทั้ ง น้ ำผิ ว ดิ น และ น้ ำใต้ ดิ น ให้ มี
ประสิทธิภำพ
๓) สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภำพของ ประชำชนและระบบนิเวศ
๔) เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
๕) เพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพกำรบริ ห ำรจัด กำรเพื่ อลดควำมเสี่ ยงจำกภั ยพิ บัติ ควำมสู ญ เสี ย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัยลดลง
๕. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
กำรเปลี่ ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และกำรเมืองอันเกิดจำกกระแสโลกำภิวัฒ น์และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงและเสถียรภำพของประเทศไทยในหลำย มิติ
ทั้งภัยคุกคำมภำยนอก ได้แก่ กำรขยำยอิทธิพลและกำรเพิ่มบทบำทของประเทศมหำอำนำจในภูมิภำคต่ำงๆ ของ
โลก ควำมขั ด แย้ งด้ ำ นอำณำเขตแบบรั ฐ ต่ อ รั ฐ อำชญำกรรมข้ ำ มชำติ แ ละกำรก่ อ กำรร้ำ ย และ ภั ย คุ ก คำม
ภำยในประเทศ ได้แก่ สถำบันหลักของชำติได้รับผลกระทบจำกควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและ อุดมกำรณ์ของคน
ในชำติ กำรสร้ ำงสถำนกำรณ์ ในจั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ และกำรคุ ก คำมทำงเศรษฐกิ จ โดยอำชญำกรรม
คอมพิวเตอร์ ในระยะ ๕ ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ควำมสำคัญ ต่อกำรฟื้นฟูพื้นฐำนด้ำน
ควำมมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์บนพื้นฐำน ของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และกำรเตรียมกำรรับมือกับ ภัยคุกคำมข้ำมชำติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะ
สำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อปกปู องสถำบั น พระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน รวมทั้งป้องกัน ปัญ หำ ภั ย
คุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของชำติ
๒) เพื่อสร้ำงควำมพร้อมและผนึกกำลังของทุกภำคส่วน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ควำมมั่นคง และมีศักยภำพในกำรปู องกัน และแก้ไขสถำนกำรณ์ ที่เกิดจำกภัยคุกคำมทั้งภัยทำง ทหำรและภัย
คุกคำมอื่นๆ
๓) เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับมิตรประเทศในกำรสนับสนุนกำรรักษำ ควำมสงบสุข
และผลประโยชน์ของชำติ
๔) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรนโยบำยด้ ำ นควำมมั่ น คงและนโยบำยทำงเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมเป็นเอกภำพ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ
๒) สั งคมมี ควำมสมำนฉัน ท์ ผู้ เห็ น ต่ำงทำงควำมคิ ดของคนในชำติ ส ำมำรถอยู่ร่ว มกั น ได้ อย่ำงสั น ติ
ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
๓) ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและ
กำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น

๒๒

๔) ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมำชิกอำเซียน มิตร
ประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ไปกับ กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
๕) ประเทศไทยมีควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งภัยคุกคำมทำงทหำรและ ภัยคุกคำมอื่นๆ
๖) แผนงำนด้ ำ นควำมมั่ น คงมี ก ำรบู ร ณำกำรสอดคล้ อ งกั บ นโยบำยกำรพั ฒ นำ เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย
ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรในภำครั ฐ ที่ ข ำดประสิ ท ธิภ ำพเป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรพั ฒ นำประเทศที่ ส ำคั ญ
ประกำรหนึ่งมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้บรรลุเปูำประสงค์ที่วำงไว้ กำร
ให้บริกำรประชำชนยังไม่ได้มำตรฐำนสำกล กำรบังคับใช้กฎหมำยที่ขำดประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำร และกำร
ให้บริกำรของท้องถิ่นที่ยังขำดประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส กระบวนกำรที่เปิดให้ประชำชนได้มี ส่ วนร่วมในกำร
ตัดสินใจกำรใช้งบประมำณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนกำรยุติธรรมไม่สำมำรถอำนวย ควำมยุติธรรมได้อย่ำง
เสมอภำคและเป็นธรรม รวมทั้งกำรขำดธรรมำภิบำลในสังคมไทยท ำให้กำรทุจริต ประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหำ
สำคัญของประเทศ ในช่วง ๕ ปีต่อจำกนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลำสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม กำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้
ประสบผลสำเร็จบรรลุเปูำหมำยที่วำงไว้ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้โปร่งใส
มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และประชำชน มีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่ง
ภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบ
เป้ำหมำยอนำคตในปี ๒๕๗๙
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำนสำกล
๒) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรแก่ประชำชนในท้องถิ่น ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
๓) เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
๔) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอำนวยควำมสะดวกด้วยควำม รวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชำชน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและ กำรให้บริกำรของ
ภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ
๒) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น
๔) ลดจำนวนกำรดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำควำมผิด
7. ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์เป็นปั จจัยสำคัญในกำรสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม
กำรกระจำยควำมเจริญ และกำรพัฒนำเมืองและพื้นที่ รวมทั้งกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน อย่ำงไรก็
ตำม ที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหำควำมต่อเนื่อง ในกำร
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ดำเนินกำร และปัญหำเชิงปริมำณ คุณภำพ และกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับ มำตรฐำนสำกล
ทำให้มีข้อจำกัดในกำรสนับสนุนกำรพัฒ นำประเทศให้มีประสิทธิภำพ ดังนั้น กำรพัฒนำ โครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นกำรขยำยขีด
ควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดควำมเชื่อมโยง ในอนุภูมิภำคและในอำเซียน
อย่ำงเป็นระบบ โดยมีโครงข่ำยเชื่อมโยงภำยในประเทศที่สนับสนุนกำรพัฒ นำ พื้นที่ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่ ำ งๆ กำรพั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรและกำรก ำกั บ ดู แ ลให้ ส อดคล้ อ ง กั บ มำตรฐำนสำกล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรดำเนินกำร สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนและกำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ และ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรในสำขำโลจิสติกส์
และหน่วยงำนที่มีศักยภำพเพื่อไปทำธุรกิจในต่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่งและกำรค้ำ รวมทั้งมีกลไก กำกับ
ดูแล กำรประกอบกิจกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใสให้สำมำรถสนับสนุนกำรเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภำพชีวิตให้แก่ประชำชน
๒) เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลั งงำน เพิ่มประสิทธิภ ำพกำรใช้พลังงำน และส่งเสริมกำรใช้ พลั งงำน
ทดแทนและพลังงำนสะอำด ตลอดจนขยำยโอกำสทำงธุรกิจในภูมิภำคอำเซียน
๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและขยำยกำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลอย่ำงทั่วถึง ทั้งประเทศ ใน
รำคำที่เหมำะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนำระบบ ควำมปลอดภัยทำงไซ
เบอร์ให้มีควำมมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริกำร
๔) เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพและขยำยกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนน้ำประปำทั้งในเชิง ปริมำณ
และคุณภำพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตรำน้ำสูญเสียในระบบประปำ และสร้ำงกลไกกำรบริหำร จัดกำรกำร
ประกอบกิจกำรน้ำประปำในภำพรวมของประเทศ
๕) เพื่ อ พั ฒ นำอุ ต สำหกรรมต่ อ เนื่ อ งที่ เกิ ด จำกลงทุ น ด้ ำนโครงสร้ ำงพื้ น ฐำน เพื่ อ ลดกำรน ำเข้ ำจำก
ต่ำงประเทศ และสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) กำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ในภำพรวม มีเป้ำหมำยเพื่อ ลดควำมเข้มกำรใช้
พลังงำน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
๒) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มปริมำณกำรขนส่งสินค้ำ ทำงรำงและทำงน้ำ
และเพิ่มปริมำณกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง รวมทั้งขยำย ขีดสำมำรถในกำรรองรับปริมำณ
ผู้โดยสำรของท่ำอำกำศยำนในกรุงเทพมหำนครและท่ำอำกำศยำนในภูมิภำค ให้เพียงพอกับควำมต้องกำร
๓) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำน โลจิสติกส์ และกำร
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ ำ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเพิ่ ม ขึ้ น ระบบ National Single Window (NSW) สำมำรถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนกำรนำเข้ำส่ง ออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษ
ได้อย่ำงสมบูรณ์ บุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ได้รับกำรพัฒนำให้มีผลิตภำพสูงขึ้น รวมทั้งกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนเข้ำ -ออก
ณ ด่ำนกำรค้ำชำยแดนสำคัญที่เชื่อมต่อกับโครงข่ำยทำงหลัก มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
๔) กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน เพื่อเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อปริมำณกำรใช้ พลังงำนขั้นสุดท้ำย
และลดกำรพึ่งพำก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ
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๕) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
และสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลรำยใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒ นำระบบควำมมั่นคง ปลอดภัยทำงไซเบอร์ให้มี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อรับมือภัยคุกคำมทำงออนไลน์
๖) กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปกำร (น้ำประปำ) เพื่อขยำยกำลังกำรผลิตน้ำประปำและกระจำยโครงข่ำย
กำรให้บริกำรน้ำประปำให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และบริหำรจัดกำรลดน้ำสูญเสียใน ระบบส่งน้ำและระบบจำ
หน่ำยน้ำ
๘. ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยอำศัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพจำกปัจจัย
ควำมได้ เปรี ย บพื้ น ฐำนที่ มี อ ยู่ ทั้ งด้ ำ นแรงงำน ทรั พ ยำกรธรรมชำติ และกำรน ำเข้ ำเทคโนโลยี ส ำเร็ จ รู ป จำก
ต่ำงประเทศมำกกว่ำกำรสะสมองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีของตนเอง ท ำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงด้ำน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่ำเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้ำของเทคโนโลยี กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำโดยเฉพำะ อย่ำงยิ่ง
ในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม อีกทั้ง ควำมก้ำวหน้ำอย่ำง
รวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ได้ ส่ งผลให้ เกิด กำรเปลี่ ยนแปลงทั้ งเชิงเศรษฐกิจ และสั งคมไปทั่ ว โลก โดยประเทศที่ มี
พัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจสูง อำทิ เกำหลีใต้ สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบ สำคัญที่แสดงให้เห็น
ว่ำ หำกต้องกำรเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศจ ำเป็นต้อง ปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในระยะต่อไป กำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จำเป็นอย่ำง
ยิ่ง ที่จะต้องปรับรูปแบบกำรด ำเนินงำนให้มุ่งเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัย
และพั ฒ นำโดยก ำหนดประเด็ น วิ จั ย ของชำติ ที่ ต อบโจทย์ ก ำรยกระดั บ ศั ก ยภำพกำรผลิ ต ของภำคเกษตร
อุตสำหกรรม และบริกำรที่เป็นฐำนเดิม และกำรต่อยอดขยำยฐำนใหม่ด้วยกำรพัฒนำนวัตกรรม รวมถึงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่ ย กระดั บ คุ ณ ภำพสั งคมและกำรด ำรงชี วิต ของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่ ม ผู้ สู งอำยุ และ
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม กำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะสูง กำรพัฒนำหน่วยงำนทดสอบและ
รับรองมำตรฐำนในระดับสำกล กำรดำ เนินมำตรกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมทั้งในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและกำรรับเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ
รวมทั้งมีร ะบบบริห ำรจั ดกำรทรั พ ย์สิ น ทำงปัญ ญำที่ มีประสิ ทธิภ ำพขึ้นมำรองรับ เพื่อให้ ป ระเทศไทยไม่อยู่ใน
สถำนะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ แต่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
ในอนำคต
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนำเข้ำสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมกำรก้ำวสู่ประเทศรำยได้สูงในอนำคต
แนวทำงกำรพัฒนำในช่วงระยะเวลำ ๕ ปี จะต้องให้ควำมสำคัญกับกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัย
และพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้ งในภำค ธุรกิจ ภำครัฐ
และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐำน ที่เอื้ออำนวยทั้งกำร
ลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี และ
กำรบริหำรจัดกำร เพื่อช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว
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วัตถุประสงค์
๑)เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้ำวหน้ำ ให้
สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย
๒) เพื่อสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับ เกษตรกรรำยย่อย วิสำหกิจชุมชน และ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
๓) เพื่อพัฒนำนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน ผู้สูงอำยุ
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และเพิ่มคุณภำพสิ่งแวดล้อม
๔) เพื่ อ บู ร ณำกำรระบบบริ ห ำรจั ด กำรวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม ให้ ส ำมำรถ
ดำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
๒) เพิ่ ม ควำมสำมำรถในกำรประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร และคุณภำพชีวิตของประชำชน
๙. ยุทธศำสตร์ที่ ๙ กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ กำรยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น และ
กำรขยำยฐำนใหม่ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็น เป้ำหมำยที่
สำคัญ ซึ่งกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยดังกล่ำวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จำกศักยภำพและ ภูมิสังคมเฉพำะของ
พื้นที่ กำรด ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภำคและจังหวัดในกำรเป็นฐำน กำรผลิตและบริกำรที่
สำคัญ ประกอบกับกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมืองเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำม เจริญและยกระดับ
รำยได้ของประชำชนโดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่และมีศักยภำพในกำรรองรับ กำรค้ำกำรลงทุน ช่วยลด
แรงกดดันจำกกระจุกตัวของกำรพัฒนำที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภำคกลำงซึ่งเป็นผลจำก กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นกำรช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและท ำให้เกิด ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมของกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ำย ระหว่ำงเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์
ขึ้น เช่น เดียวกับ กำรยกระดับคุณภำพและกำรส่งเสริมกำรพัฒ นำพื้นที่ บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก ทำให้ มี
โอกำสเป็ น เขตเศรษฐกิ จ ชั้ น น ำของอำเซี ย น สำมำรถเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถ ในกำรแข่ งขั น ของประเทศได้ ดี
นอกจำกนั้น กำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเป็นโอกำส ในกำรเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชำยแดนเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน
ดังนั้น แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำและเร่งดำเนินกำรในประเด็นท้ำทำย ได้แก่ กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ที่สร้ำงรำยได้ สำหรับ
ประชำชนในภำค กำรพั ฒ นำเมื อ งให้ เติ บ โตอย่ ำงมี คุ ณ ภำพ กำรพั ฒ นำและฟื้ น ฟู พื้ น ที่ บ ริเวณชำยฝั่ ง ทะเล
ตะวันออกให้ รองรับกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมแห่ งอนำคตอย่ำงมีสมดุล และกำรบริห ำรจัดกำร พื้นที่
เศรษฐกิจชำยแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพกลไก กำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำภำคและเมืองให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อกระจำยควำมเจริญและโอกำสทำงเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภำคอย่ำงทั่วถึงมำกขึ้น
๒) เพื่อพัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
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๓) เพื่อพัฒนำและฟื้นฟูพื้นที่ฐำนเศรษฐกิจหลักให้ขยำยตัวอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภำพ
ชีวิตของคนในชุมชน
๔) เพื่อพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำใน
พื้นที่อย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) ลดช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคและมีกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมมำกขึ้น
๒) เพิ่ ม จ ำนวนเมื องศูน ย์ ก ลำงของจังหวัดเป็ น เมือ งน่ ำอยู่ ส ำหรับ คนทุ ก กลุ่ มในสั งคม ตัว ชี้ วัด เมื อ ง
ศูนย์กลำงของจังหวัดที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่เพิ่มขึ้น
๓) พื้นที่ฐำนเศรษฐกิจหลักมีระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพสูงและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
๔) เพิ่มมูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน
๑๐. ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก คิดเสรี เปิดเสรี
และเปิดโอกำสโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและขยำยควำมร่วมมือทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ควำมมั่นคงและอื่น ๆกับมิตร
ประเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นกำรขับเคลื่อนต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ กำรเชื่อมโยงในอนุ
ภูมิภำคและภูมิภำคภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทำงกำรดำเนิน นโยบำยกำรค้ำและกำร
ลงทุนที่เสรี เปิดกว้ำง และเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรประกอบธุรกิจ ดำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุกใน
กำรแสวงหำตลำดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศ และ ส่งเสริมควำมร่วมมือเพื่อกำร
พัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำคและภูมิภำครวมทั้งประเทศนอกภูมิภำค รวมทั้ง ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมจำก
กำรเรียนรู้ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ อำทิ กฎระเบียบ ภำครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และกำรปฏิรูปภำค
บริกำรภำยใต้กรอบควำมร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค กำรพัฒนำทักษะฝีมือ แรงงำนตำมมำตรฐำนสำกล มำตรฐำน
และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้ำนกำรพัฒนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ กำรพัฒนำทุนมนุษย์ เป็นต้น
ระยะเวลำ ๕ ปีต่อจำกนี้ไปนับเป็นห้วงเวลำสำคัญที่จะผลักดันให้ควำมเชื่อมโยงด้ำนกฎระเบียบและ ใน
เชิงสถำบันในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคมีควำมคืบหน้ำชัดเจนในระดับปฏิบัติ และในแต่ละจุดพื้นที่ เชื่อมโยง
ระหว่ำงประเทศภำยใต้ กรอบควำมร่ ว มมื อ ในอนุ ภู มิ ภ ำคและภู มิ ภ ำค รวมทั้ งควำมร่ว มมื อ ในกำรลด กำรใช้
มำตรกำรที่ไม่ใช่มำตรกำรทำงภำษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับกำรพัฒ นำโครงสร้ำง พื้นฐำนเชิง
กำยภำพตำมแผนกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งโครงข่ำยภำยในประเทศและกำรต่อเชื่อมกับ ประเทศเพื่อนบ้ำน
และกำรเตรียมควำมพร้อมให้ประเทศไทยเป็น ประตูไปสู่ภำคตะวันตกและตะวันออก เกิดกำรต่อยอดจำกควำม
เชื่อมโยงเชิงกำยภำพสู่กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรกระจำยควำมเจริญในกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดและเมืองตำมแนวระเบียง
เศรษฐกิจรวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภำยในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศ ไทยต้องด ำเนินยุทธศำสตร์ในเชิงรุกใน
กำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia
Laos Myanmar Vietnam) และอำเซียน รวมทั้งกำรส่งเสริม กำรใช้ประโยชน์จำกกรอบควำมร่วมมือของอำเซียน
กับประเทศนอกกลุ่มอำเซียนรวมถึงหุ้นส่วนกำรพัฒนำ นอกภูมิภำค เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถใช้จุดเด่นในเรื่อง
ที่ตั้งเชิงภูมิศำสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในกำรที่จะพัฒนำ ไปเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของ
ภูมิภำค
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องให้ควำมสำคัญกับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในระดับที่เป็น วงกว้ำง
ขึ้น อำทิ ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (Regional Comprehensive Economic Partnership:
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RCEP) ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ ๗๗ เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุน กำรดำเนินงำนตำมข้อ
ผูกพัน และพัน ธกรณี ตลอดจนมำตรฐำนต่ำงๆ ในฐำนะประเทศสมำชิกในทุกระดับ และ ผลักดันให้ กำรพัฒ นำ
ประเทศไทยสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและข้อตกลงระหว่ำงประเทศต่ำงๆ อำทิ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ข้อก ำหนดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มำตรฐำน ด้ำนกำรบิน และมำตรฐำนด้ำน
สิทธิมนุษยชนและแรงงำนข้ำมชำติ เป็นต้น และเพื่อที่ประเทศไทยจะใช้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศให้เป็นกลไก
สนับสนุนและขยำยโอกำสกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่ำง มีประสิทธิภำพ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒
ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงกลไกภำยในประเทศให้มีบูรณำกำร ให้ควำมสำคัญกับกลไกที่สร้ำงสรรค์และเป็น
ธรรมและมีบูรณำกำรกันในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำค และ ขณะเดียวกันก็ให้ควำมสำคัญกับกำรด ำเนินกำรให้
เกิดควำมชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนถึงบทบำทของ ประเทศไทยจำกมุมมองของกำรพัฒนำอนุภูมิภำคและ
ภูมิภำค
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อใช้ประโยชน์จำกจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของ แนวระเบียง
เศรษฐกิจต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของไทย
๒) เพื่อขยำยโอกำสด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐำน กำรผลิตและ
กำรลงทุนที่มีศักยภำพและโดดเด่น
๓) เพื่ อเพิ่มบทบำทของไทยในเวทีโลกด้วยกำรส่ งเสริมบทบำทที่ส ร้ำงสรรค์ของไทยในกรอบ ควำม
ร่ ว มมื อ ต่ ำ งๆ รวมทั้ ง กำรสนั บ สนุ น กำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำภำยใต้ ก รอบเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑) เครือข่ำยกำรเชื่อมโยงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีกำรใช้ ประโยชน์ได้เต็มศักยภำพ
๒) ระบบห่วงโซ่มูลค่ำในอนุภูมิภำคและภูมิภำคอำเซียนเพิ่มขึ้น
๓) ประเทศไทยเป็น ฐำนเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุนที่สำคัญในภูมิภ ำคอนุภูมิภำค อำเซียน และ
เอเชีย รวมทั้งมีกำรพัฒนำส่วนขยำยจำกแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคให้ครอบคลุม ภูมิภำคอำเซียน เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียใต้
๔) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่สำคัญทั้งในทุกระดับ
๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดทำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวสำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้นำไปใช้เป็น กรอบและแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมำยที่สำคัญ
ของแผน คือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและ
สร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ รวมทั้งวำมเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่
ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสำระสำคัญสำหรับ
บรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำ
เทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้
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วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก สำมัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ำ
ภำยในประเทศลดลง
ยุทธศำสตร์
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ปัจจัยและเงื่อนไขควำมสำเร็จ
กำรดำเนิ น กำรตำมวัตถุป ระสงค์ เป้ำหมำยของแต่ ล ะยุทธศำสตร์ต ำมที่กำหนดไว้ในแผนกำรศึ กษำ
แห่งชำติจะประสบผลสำเร็จตำมที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนทั้งระดับนโยบำย
และระดับปฏิบั ติกำร ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภ ำค จังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำต้องยึดถือเป็น
แนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำยควำมสำเร็จให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง ดำเนินกำรดังนี้
1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำสังคม
ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในลักษณะต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่นเน้นที่กำรจัดระบบกำรศึกษำที่
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. กำรสร้ ำงควำมเข้ ำ ใจในเป้ ำหมำยและยุ ท ธศำสตร์ก ำรด ำเนิ น งำนของแผนฯ ของผู้ ป ฏิ บั ติ ทุ ก
หน่วยงำนทุกระดับ เพื่อให้กำรขั บเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์
และแนวทำงกำรพัฒ นำให้บรรลุเป้ ำหมำยและวิสัยทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำมีคณะกรรมกำรกำกับดูแลแต่ละ
ยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ จำกกำรเป็นผู้จัดกำรศึกษำโดยรัฐมำเป็นกำรจัด
กำรศึกษำโดยทุกภำคส่วนของสังคม ที่มุ่งกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้ ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. กำรจัดให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ของรัฐ ระบบ
กำรจัดสรรงบประมำณประจำปีให้ยึดแผนงำน โครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่กำหนดไว้ ในยุทธศำสตร์และ
แนวทำงกำรพัฒนำของแผน ฯ เป็นหลักในกำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำเป็นไปทิศทำงและ
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และกำรพัฒนำกำลังคนตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ เพื่อ
กำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำ ที่กำหนด
5. กำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดประสิทธิภำพ โดยปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้มี
ควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำง
สู่ระดับภูมิภำคและสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำรงำนบุคคลในแต่ละระดับ
ให้ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มี
มำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
6. กำรสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
และกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรรำยงำนต่อสำธำรณชนจะเป็นกลไกใน
กำรสร้ ำงกำรรั บ รู้ ของผู้ จั ด กำรศึก ษำและผู้ เรียน เพื่ อ กำรปรับ ประสิ ท ธิภ ำพ กำรบริห ำรจั ดกำร และควำม
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่ำนระบบกำรกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล
7. กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ เพื่อให้รัฐสำมำรถใช้เครื่องมือ ทำงกำรเงิน
ในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยรัฐบำล
๖. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนและสอดคล้อง
กับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
โดยกำหนดสำระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล
2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต
2. กำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ และทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล
ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำ
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำก
กำรทดสอบระดับชำติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก
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5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ
6. จำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15-59 ปี
7. ร้อยละของกำลังแรงงำนที่สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
2. ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
6. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ
๗. แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ยุ ท ธศำสตร์ กำรพั ฒ นำตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( สพฐ. )ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
รำยละเอียดกิจกรรมและโครงกำรจำแนกตำมยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กิจกรรมหลัก
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
โครงกำร
1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2. ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำรพัฒ นำคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
4. ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ (ศำสตร์พระรำชำ)
5. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรมและควำมรุนแรงใน
รูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
กิจกรรมหลัก
1. เสริ ม สร้ ำงควำมเข้ ม เข็ งในกำรพั ฒ นำผู้ เรีย นอย่ ำ งมี คุ ณ ภำพด้ ว ยกำรปรั บ หลั ก สู ต รกำรวั ด และ
ประเมินผลที่เหมำะสม
2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรทำวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โครงกำร
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน
3. พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน ยกระดั บผลกำรประเมิน
ระดับนำนำชำติ PISA
4. พัฒ นำผู้เรียนระดับ ก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒ นำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน อ่ำนออกเขียนได้ คิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ ให้ผู้เรียนมี
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ตำมศักยภำพ
7. ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ
8. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ
9. ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ทื่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ
โครงกำร
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพทั้งระบบ เชื่อมโยงกับ
กำรเลื่อนวิทยฐำนะในรูปแบบที่หลำกหลำย
2. พัฒ นำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้ มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
กำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒ นำ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
กิจกรรมหลัก
1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
โครงกำร
1. ส่ งเสริมประชำกรวัย เรี ย นทุ กคนให้ ได้รับ โอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่ วถึง มี
คุณภำพและเสมอภำค
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียนและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
3. จัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็ก
พลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว พื้นที่สูง พื้นที่เกำะ พื้นที่ทุรกันดำร
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง
(ยังไม่ได้เพิ่มเติมเรื่อง อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และกำรจัดกำรศึกษำชำยแดนภำคใต้)
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
โครงกำร
1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุ ณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
โครงกำร
1. พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ งและยกระดั บ คุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำตำมบริ บ ทของพื้ น ที่ โรงเรีย นประชำรั ฐ
โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
4. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ( Area-base Management )
รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSRER”
5. พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาของแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
จากภารกิจและการดาเนินงานที่ผ่านมา สามารถนามากาหนดทิศทาง การจัดการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพการศึกษา สร้างความพร้อมผู้เรียนสู่ความเป็น
นานาชาติ
พันธกิจ
1. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา
2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของงานวิจัย
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
๖. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จานวน 81 โรงเรียน จัดการ
เรียนการสอนการบริหารจัดการศึกษาโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
3. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาทุกสาระวิชาและการบริหาร
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 ร้อยละ ๑๐๐ มีสมรรถนะภาษาอังกฤษในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
5. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึ้นโดยใช้ผลงานวิจัย
6. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จานวน 81 โรงเรียน มีคุณภาพ
เชิงระบบในการบริหารเน้นในหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการบริหารจัดการการศึกษา
2. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของงานวิจัย
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๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
๖. สถานศึกษาบริหารคุณภาพเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้น
1. การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิตอลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ผ่านการอบรมในการใช้เทคโนโลยีและนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีภาคี หรือเครือข่ายที่จะร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภาคีร่วมกัน
4. มีการวิจัยและนาผลงานวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและนาเอาความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นบนหลักของการใช้ชีวิตแบบเศรฐกิจพอเพียง
6. มีการบริหารเชิงระบบบนหลักธรรมการภิบาลในการบริหารสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการใช้เทคโนโลยีและ
ระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 81 โรงเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมและนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทา
ให้ผล O-NET สูงขึ้น
3. คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นในทุกรายวิชาโดยการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรูปแบบภาคี
และเครือข่าย
4. มีการนาผลการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
5. ครูร้อยละ 80 ได้รับ การพัฒ นาให้ดีขึ้นโดยการนาเอารายวิช าภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้
ควบคู่ไปกับหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
6.โรงเรียนมีคุณภาพด้านต่างๆ ร้อยละ 100 จากการบริหารเชิงระบบหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมหลัก ( Core Values) ประกอบด้วย ๒ S ๓ C ดังต่อไปนี้
Smart Organization : องค์กรอัฉริยะใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Service Excellence : เป็นเลิศด้านบริการมีจิตสานึกการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัย
ไมตรีที่ดีต่อผู้รับบริการ
Collaboration :
ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการทางาน ร่วมกันเป็นทีม
Communication :
ความสามารถในการสื่อสาร ชัดเจนในการปฏิบัติงานและการใช้
ภาษาอังกฤษ
Crystal Clear :
การทางานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้
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ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์กร
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังต่อไปนี้
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แผนภูมแิ สดงความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพม. เขต ๒๙
เป็นองค์กรที่ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพการศึกษา สร้างความพร้อมผู้เรียนสู่ความเป็นนานาชาติ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

จุดเน้น

๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการบริหารจัดการ
การศึกษา

๒. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ

๑. โรงเรี ยนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 จำนวน 81
โรงเรี ยน จัดกำรเรี ยนกำรสอนกำรบริ หำรจัด
กำรศึกษำโดยนำเทคโนโลยีดิจิทลั มำใช้ในกำร
บริ หำรจัดกำร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง

ด้านความมั่นคง

๓. สนับสนุน ส่งเสริม การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา

๕.พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

๖. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
คุณภาพเชิงระบบของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ชีวิต

๒.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร้อยละ
๑๐๐ มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการผลิต พัฒนาก้าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

๔. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบน
พื้นฐานของงานวิจัย

๓.มีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ

กำรศึกษำทุกสำระวิชำ
และกำรบริหำร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา

๔.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ร้อยละ
๑๐๐ มีสมรรถนะภำษำอังกฤษในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลการทางการศึกษา

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

๕.โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำเพิม่ ขึ้นโดยใช้ผลงำนวิจัย

๖.โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 จำนวน 81 โรงเรียน มี
คุณภำพเชิงระบบในกำรบริหำรเน้นในหลักธรร
มำภิบำล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพือ่
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมการม
มีส่วนรวม

ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

โครงการ

๓๖
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๙ ได้นำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม มำบูรณำกำร
เชื่ อมโยงกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ก ระทรวงศึก ษำธิก ำร จุ ดเน้ น เป้ ำหมำยควำมส ำเร็จของส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2561 เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกับนโยบำยและเป็นกรอบทิศทำงในกำร
ดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปีของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๙ ได้แบ่งกลุ่มระดมควำมคิดเห็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยกำรวิเครำะห์ในรูปแบบ SOAR
๔.๑ การวิเคราะห์ SOAR สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
1) Strengths จุดเด่นหรือจุดแข็งของ สพม.๒๙
เรื่องใดหรือสิ่งใดที่ สพม.๒๙ ทำได้ดี มีควำมโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพำะ สะท้อนให้เห็นถึงควำมชำนำญ
ควำมเชี่ยวชำญ ควำมสำมำรถขององค์กร (Capacity of Organization) ได้อย่ำงชัดเจนเชิงประจักษ์คืออะไร
- มุ่งมั่นพัฒนำผลสัมฤทธิ์ O-NET
- กำรสรรหำ – บรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู (ครูผู้ช่วย) เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสยุติธรรม
- กำรขับเคลื่อน ICT ในสถำนศึกษำ/DILT
- นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรในเขตพื้นที่
- กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน
- อำคำรสถำนที่ มีควำมสะอำดร่มรื่น

-

บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ
กำรมอบหมำยบุคลำกรดูแลสหวิทยำเขตเพื่อยกระดับคุณภำพ
มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทำให้รวดเร็ว
มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรหลำยด้ำน
จิตสำนึกในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำองค์กร
มีคนรุ่นใหม่ค่อนข้ำงมำก
สถำนศึกษำส่วนใหญ่มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญจำนวนมำก ที่ทำงำนร่วมกับหน่วยงำนในส่วนกลำง

2) Opportunities โอกาสที่จะทาให้เกิดผลสาเร็จตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบัน
ของเราทุกกลุ่ม
2.1) จุดเด่น หรือ ความสามารถของ สพม.๒๙ มีอะไรบ้ำงที่ท่ำนคิดว่ำสำมำรถรับมือต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตอันใกล้
ด้ำนวิชำกำร

๓๘

-

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)
กำรพัฒนำคุณภำพของบุคลำกรให้เป็นบุคคลที่สำมำรถเรียนรู้และก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง
กำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีให้ทันสมัย
ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ
เทคโนโลยี
นโยบำยมีควำมชัดเจน

2.2) แรงกดดันภายนอก หรือ ภัยคุกคามที่เอามาสร้างเป็นโอกาสได้
อะไรบ้ำงที่สำมำรถนำมำเป็นปัจจัยในกำรสร้ำงโอกำสให้ สพม.๒๙ ได้
- ควำมคำดหวังของผู้ปกครองต่อคุณภำพของผู้เรียน
- ควำมคำดหวังของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ต้องกำรพัฒนำในด้ำนกำรให้บริกำร ควำม
สุจริต
- สังคมภำยนอก
- งบประมำณสนับสนุน
- กำรรักษำมำตรฐำน
- กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์
- ระบบกำรตรวจสอบตำมหลักธรรมำภิบำล
- กำรตรวจสอบทุจริตของหน่วยงำนทีเกี่ยวข้อง เช่น ปปช. สตง. สพฐ. ฯลฯ
2.3) ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอก สพม.๒๙ มีเรื่อง
ใดหรือมีอะไรบ้ำงที่ยังไม่ได้รับกำรตอบสนองและถือเป็นโอกำสที่ดีของ สพม.๒๙
- ควำมสุจริต โปร่งใส
- กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียม/คุณภำพของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนเดียวกัน
- กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในองค์กร เพื่อควำมรวดเร็วในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงครู นักเรียน ผู้กครอง
และชุมชน
- ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษของผู้บริหำร บุคลำกรทำงศึกษำ ครู และนักเรียน
- คุณภำพแรงงำนตำมที่ตลำดต้องกำร
- กำรบริกำรที่ดี
3) Aspirations ความมุ่งมั่นปรารถนาในอนาคตที่ต้องการให้สถาบันเป็น หรือ ประสบความสาเร็จ
คืออะไร มีแผนยุทธศาสตร์ และโครงการอะไรบ้างที่ต้องการ
๓.๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
- ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
- พัฒนำเครือข่ำยผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
- พัฒนำผู้เรียนให้สื่อสำรกับนำนำชำติได้อย่ำงน้อยสองภำษำ
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

๓๙

๓.๒) ด้านคุณภาพครู
- ครูพัฒนำตนเองด้วยเครือข่ำยเทคโนโลยี
- ครูพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร
- นำผลกำรวิจัยมำปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
- พัฒนำครูเชิงระบบ
- กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๓.๓) ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้บริหำรพัฒนำตนเองด้ำนเครือข่ำยเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพงำนในกำรบริหำร
- ผู้บริหำรพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
- กำรบริหำรโดยใช้โรงงเรียนเป็นฐำน
- ยึดหลักธรรมมำภิบำล
๓.๔) ด้านคุณภาพบริหารจัดการ
- พัฒนำระบบกำรสร้ำงเครือข่ำย พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
- พัฒนำระบบบริหำรเชิงระบบตำมหลักธรรมำภิบำล
- ใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร
- ลดควำมเหลื่อมล้ำ
๓.๕) ด้านคุณภาพความสัมพันธ์กับชุมชน
- สร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้ำงควำมพร้อมของผู้เรียนสู่ควำมเป็น
นำนำชำติ
- สร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ เพื่อควำมร่วมมือและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำน
คุณภำพกำรศึกษำ
4) Results รู้และวัดผลได้อย่างไรว่าผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ได้นั้นแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ (Goals) และความมุ่งมั่นที่ต้องการ (Aspirations) ซึ่งได้กาหนดไว้ เช่น
๔.๑) ผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียน
- ร้อยละ 80 ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำอื่นๆ ได้อย่ำงน้อยสองภำษำ
- ร้อยละ 80 ผู้เรียนสำมำรถนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
- ร้อยละ 80 นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 สอบผ่ำน O-NET มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 50
- ร้อยละ 80 นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.๒) ผลลัพธ์ด้านคุณภาพครู
- ร้อยละ 90 ครูสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมและทำวิจัยในชั้นเรียนได้
- ร้อยละ 90 ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงน้อยสองภำษำ
- ร้อยละ 90 ครูสำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันต่อเหตกำรณ์มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
- ร้อยละ 100 ครูผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนระดับดีขึ้นไป
๔.๓) ผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา
- ร้อยละ100 บริหำรโรงเรียนโดยใช้ระบบธรรมำภิบำล
- ร้อยละ100 ผู้บริหำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรโรงเรียน

๔๐

- ร้อยละ100 ผู้บริหำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลระดับเด่น
๔.๔) ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
- สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในงำนธุรกำร และกำรประเมินนิเทศติดตำม
๔.๕) ผลลัพธ์ด้านคุณความสัมพันธ์กับชุมชน
- สำมำรถช่วยเหลือชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำชุมชน ตำมที่ชุมชนต้องกำร
- ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภำครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
- มีเครือข่ำยผู้ปกครองในสถำนศึกษำ
- ร้อยละ 90 มีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนระดับดีขึ้นไป
๔.๒ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง ประกอบด้วย โครงกำร/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1.2 กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งสภำนักเรียน
๑.๓ กำรแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
๑.๔ กำรดำเนินงำนระบบช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
๑.๕ โรงเรียนคุณธรรม
๑.๖ เขตพื้นที่สุจริต และโรงเรียนสุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ใน
กำรแข่งขัน ประกอบด้วย โครงกำร/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล
2.2 ส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
2.3 เร่งรัดกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงภำษำและ
วัฒนธรรมสู่ประชำคมอำเซียนและสังคมโลก
2.4 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
2.5 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
2.6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกำรดำเนินวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจ
พอเพียง
2.7 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
2.8 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
๒.๙ กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน(ข้อสอบมำตรฐำนกลำง)
๒.๑๐ พัฒนำตำมนโยบำยและจุดเน้นสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย
โครงกำร/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
3.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรอัตรำกำลังและกำรบริหำรจัดกำร
3.2 ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตำแหน่งวิทยฐำนะ
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3.3 ส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.5 พัฒนำบุคลำกรสู่มืออำชีพ
3.6 กำรสรรหำบุคลำกร
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ประกอบด้วย โครงกำร/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
4.1 พัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
4.2 กำรศึกษำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อวิจัยและพัฒนำด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
4.3 พัฒนำนวัตกรรมทักษะชีวิตด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
4.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
4.5 ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
โครงกำร/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
5.1 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๓ สร้ำงจิตสำนึก ขยำยองค์ควำมรู้ และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำตำมแนวศำสตร์พระรำชำสู่กำรนำไปใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ประกอบด้วย โครงกำร/
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
6.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
6.2 พัฒนำระบบควบคุมและตรวจสอบ
6.3 พัฒนำตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6.4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำม
6.5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน
6.6 พัฒนำประสิทธิภำพองค์คณะบุคคล
6.7 ส่งเสริมและพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพโรงเรียน
6.8 พัฒนำตำมนโยบำย จุดเน้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ บรรลุผลสาเร็จและเป็นไป
ตามแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จจึง
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๕.๑ กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐ ) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 25602579) ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ให้บุคลากร ทุก
ระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองและ
ผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้ การขับเคลื่ อนกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. รายงานผลการดาเนินงานประจาปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิ บาลและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
4. กลุ่มงานต่างๆในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการประสานและทางานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างเป็นระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. หน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีอย่าง
เคร่งครัด
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๕.๓ ขั้นตอนการกาหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนตามภารกิจ
1. ทุกกลุ่มภารกิจจัดทารายละเอียดโครงการ กิจกรรม เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติประจาปีงบประมาณแต่
ละปี ดังนี้
1.1 จัดทารายละเอียดของโครงการ กิจกรรมที่ปรากฏแล้วในปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2561 เสนอขออนุมัติการดาเนินงานจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
1.2 น าโครงการ กิ จ กรรมที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ เสนอกลุ่ ม นโยบายและแผนเพื่ อ ตรวจสอบ
งบประมาณและเงื่อนไขการใช้งบประมาณ
1.3 น าหลั ก ฐานจากกลุ่ ม นโยบายและแผน เสนอกลุ่ ม บริ ห ารการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์
เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
1.4 นาโครงการ กิจกรรมลงสู่การปฏิบัติตามปฏิทิน
1.5 ควบคุม กากับ ดูแลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม โดยกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่ม
บริหารการเงินและสินทรัพย์
1.6 ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการหรือ คณะทางาน
1.7 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ แนวทางการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่าย
เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระเบียบของทางราชการควรดาเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. จัดทาแผนจัดซื้อ จัดจ้าง และปฏิทินการบริหารงบประมาณ โดยกาหนดเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (จัดทาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส)
3. รายงานผลงบลงทุน ตามแบบฟอร์ม ทุกเดือน
4. กาหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายให้โรงเรียน
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
5. บันทึกผลการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินตามระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ
เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเดือน
6. กลุ่มภารกิจและผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ
กากับ ติดตามการใช้งบประมาณทั้งในโปรแกรมการควบคุมและบริหารงบประมาณ และเอกสารประกอบ
อื่น ๆ ให้เป็นไปตามปฏิทิน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔๔
๕.๕ การกากับ ติดตาม และรายงาน
การดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ จะบรรลุความสาเร็จที่คาดหวัง จะต้องดาเนินการ
ภายใต้การกากับ ติดตาม และรายงาน ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
ตุลาคม .....

ระยะเวลา
30 มีนาคม ....

30 มิถุนายน ....

15 กันยายน ....

กิจกรรมสาคัญ
1. สพฐ.แจ้งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
2. นาโครงการ/ กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณรายปี
มาจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่ การปฏิบัติ
3. ผู้อานวยการ สพท. จัดทาคารับรองผลการปฏิบัติราชการกับเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้อานวยการโรงเรียนจัดทาคารับรองผลการปฏิบัติราชการกับผู้อานวยการ
สพท.
กิจกรรมสาคัญ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม – มีนาคม) ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
2. ประสานงานเตรียมรับการตรวจติดตามจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการภาค 13 ศึกษาธิการจังหวัด และ
การรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน
(ตุลาคม – มิถุนายน) ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
2. ประสานงานเตรียมรับการตรวจติดตามจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการภาค 13 ศึกษาธิการจังหวัด และ
การรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม – มิถุนายน) ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
2. ประสานงานเตรียมรับการตรวจติดตามจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการภาค 13ศึกษาธิการจังหวัด และ
การรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน

๔๕

ภาคผนวก

