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ภาคผนวก 



 

 

ค ำน ำ 
 

     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบ/ทิศทาง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัด โดยได้พิจารณาจัดท าตามกรอบของนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 -2564) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น มาเป็นแผนแม่บทใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อีกทั้งได้มีการพิจารณาจัดท าโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐาน  การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้แผนปฏิบัติการนี้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและบูรณาการร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง ๒ จังหวัด ทั้งนี้ ด้วยมุ่งหวังให้ประชากรวัยเรียน  ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๙  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

พฤศจิกายน  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สำรบัญ 
 
 

 หน้ำ 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป 

๑.๑ ข้อมูลการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.๓ ผลการด าเนินงาน 

1 
๒ 
๔ 
๘ 

ส่วนที่ 2 นโยบายและกรอบแนวคิดการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 1๕ 
 ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๒ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
๒.๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
๒.๕ นโยบายรัฐบาล 
๒.๖ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) 
๒.๗ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
๒.๘ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๙ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ 
๒.๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๑๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๕ 
๑๖ 
๑๘ 
๒๘ 
๓๐ 
๓๓ 
๓๓ 

 
๔๐ 
๔๕ 
๔๖ 

 
๔๘ 

ส่วนที ่3 ทิศทางการพัฒนาองค์กร ๕๔ 
 ๓.๑ ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

๓.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
๕๔ 
๕๕ 

ส่วนที ่4 กรอบการด าเนินงาน ๕๗ 
 ๔.๑ งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔.๒ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโครงการตามยุทธศาสตร์ 
๕๘ 
๕๙ 

ส่วนที ่5 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ๖๘ 
 ๕.๑ การน าแผนสู่การปฏิบัติ โดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA 

 
๖๘ 

ภาคผนวก  
ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

๗๑ 
๗๒ 

 
๘๘ 

   
 



๑ 
 

ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไป 

 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  โดยอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
การแบ่ งส่ วนราชการภายในส านั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษา  พ .ศ .2546 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2๕๖๐  
ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 (1) จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ ความต้องการ
ของท้องถิ่น  
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงาน   ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    
 (3) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
 (4) ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (5) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (8) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (9) ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  
 (10) ประสาน  ส่งเสริม  การด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะท างาน
ด้านการศึกษา  
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย   
 
 
 
  



๒ 
 

 ๑. ๑ ข้อมูลการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ๘ กลุ่ม          
๑ หน่วย ดังนี้ 
   1. กลุ่มอ านวยการ       
   2. กลุ่มบริหารงานบุคคล     
   3. กลุ่มนโยบายและแผน      
    4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
    5. กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                             
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    ๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    ๙. หน่วยตรวจสอบภายใน     

 ๑. ที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ 2 จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตั้งอยู่
เลขที่    298   หมู่  9   ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ .บ .ต .กุดลาด )  ต าบลกุดลาด   อ า เภอเมือง                
จังหวัดอุบลราชธานี  34000  โทร 045-422186     โทรสาร 045-422185   เว็บไซต์  
www.secondary29.go.th    
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๒. โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
* กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
* กลุ่มงานประสานงาน 

 
 
 

 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานนโยบายและแผน 
* กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
* กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล 
  และรายงาน 

 
 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ 
  การจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
* กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 
  สวัสดิภาพและกองทุน 
  เพื่อการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
  กระบวนการเรียนรู้ 
* กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
  การศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 
  ทางการศึกษา 
* กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม 
  และประเมินผลระบบบริหาร 
  และการจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 
* กลุ่มงานเลขานกุาร 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ   
  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสรมิการ           
จัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

* งานธุรการ 
* กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและ  
  ก าหนดต าแหน่ง 
* กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
* กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและ 
  ทะเบียนประวัต ิ
* กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 

* กลุ่มงานบริหารการเงิน 
* กลุ่มงานบริหารบัญช ี
* กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร 



๔ 
 

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเขตพื้นที่บริการ 
     ๑.๒.๑ จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประวัติความเป็นมา 
  อุบลราชธานี ราชธานีแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองดอกบัวอันมีแม่น้ าชี      
ไหลพาดผ่านดุจเสมือนเส้นชีวิตของชาวเมืองในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ท้าวค าผง ท้าวทิศพรหม และ    
ท้าวก่ า บุตรพระวอพระตา หนีภัยสงคราม “พระเจ้าสิริบุญสาร” เจ้าแห่งนครเวียงจันทร์เข้ามาพ่ึงพระ    
บรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและในสมัยนั้นเมืองอุบลราชธานี ยังเป็นเพียงชุมชน      
ที่กลุ่มชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เวียงดอนกองแขวงจ าปาสักเท่านั้น ยังไม่ได้สถาปนาเป็นเมือง
อุบลราชธานี จนถึงสิ้นสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น             
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรวมพลเมืองเพ่ือเป็นก าลังของประเทศ      
โดยทรงมีพระราชก าหนดว่า หากเจ้าเมืองใด หรือบุคคลใดรวมไพร่พลได้มากตั้งเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงก็จะ
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง พระปทุมสุรราช (ท้าวค าผง) จึงอพยพครอบครัวไพร่พลจากเวียง
ดอนกองมาตั้งหลักแหล่งบริเวณห้วยแจระแม จนต่อมาพระปทุมสุรราชสามารถยกทัพปราบกบฏได้ชัยชนะ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระปทุมสุรราชเป็นพระปทุมวรราช
สุริยวงศ์ ครองเมืองอุบลราชธานี และเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานี ให้ยกฐานะบ้านแจระแมขึ้นเป็น                      
“เมืองอุบลราชธานี” พ.ศ. 2335 และภายหลังได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่ “ดงอู่ผึ้ง” อันเป็นที่ตั้งเมือง
อุบลราชธานีในปัจจุบัน เหตุที่มี “ราชธานี” ต่อท้ายนั้นเป็นเพราะว่า มีเจ้าเมืองสืบต่อมาถึง 4 คน และ     
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานะเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่ง  เป็นที่ตั้ง
กองบัญชาการมณฑลอีสานมาโดยตลอด จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว ในปี          
พ.ศ. 2468 ได้มีการยกเลิกมณฑลอุบลราชธานี จึงนับได้ว่าจั งหวัดอุบลราชธานีได้รับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมจังหวัดต่าง ๆ ของไทยหลายจังหวัด 
 
  ขนาดที่ตั้ง 
  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ       
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
630 กิโลเมตร มี่เนื้อท่ีประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.00 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของ          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวดัอ านาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร   
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ตราประจ าจังหวัดอุบลราชธานี   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค าขวัญประจ าจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

   “เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์           
ทวยราษฎร์ใฝุธรรม งามล้ าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์
คนดีศรีอุบล” 
 



๖ 
 

ลักษณะภูมิประเทศและอากาศ 
 

  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 
68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูง ต่ า จัดเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ าโขงเป็น    
แนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ ามูล ซึ่งแม่น้ า
มูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก แล้วไปลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม และมีล าน้ า
ใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ล าเซบก ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณ
ชายแดนตอนใต้ ที่ส าคัญคือเทือกเขาบรรทัดและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมีอากาศ
ร้อนในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
กันยายน 
 

การปกครองและประชากร 
 

  จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 25 อ าเภอ 219 ต าบล 2,704 
หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 1,862,965 คน เป็นชาย 933,684 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11 หญิง 
929,881 คน คิดเป็นร้อยละ 49.91  
ที่มา : http://stat.dopa.go.th/ 
 
. 

   ๑.๒.๒ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ประวัติความเป็นมา 
  จังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ประมาณ โดยประมาณ 585 กิโลเมตร มีพ้ืนที่การปกครอง ทั้ งสิ้น 
3,161,248 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 56 ต าบล 653 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 
377,120 คน เป็นชาย 188,373 คน เป็นหญิง 188,747 คนประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
ชุมชน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ โครงสร้างประชากรเป็นชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และ
เชื้อสายเวียดนามอยู่เล็กน้อย  
ที่มา : http://stat.dopa.go.th/ 
 

ตราประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://stat.dopa.go.th/
http://stat.dopa.go.th/
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  รูปพระมงคลมิ่งเมือง  เปล่งแสงฉัพพรรณรังสี เปล่งรัศมีโดยรอบ พระเศียร ซึ่งให้ความ
คุ้มครองชาวเมือง 
 
 ค าขวัญประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
            “ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ า งามล้ าถ้ าศักดิ์สิทธิ์  เทพนิมิตพระเหลา   
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝุธรรม ” 
 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
    ต้นไม้ประจ าจังหวัด: ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Heim.) 
   ดอกไม้ประจ าจังหวัด: ดอกจานเหลือง (Butea monosperma O.Ktze) 
 

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ :  ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร ที่อ าเภอดอนตาล 
ทิศตะวันออก :  ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขง 
  ด้านอ าเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อ าเภอเขมราฐ 
  อ าเภอกุดข้าวปุูน และอ าเภอตระการพืชผล 
ทิศตะวันตก :  ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอปุาติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา 
ทิศใต้ :   ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอม่วงสามสิบ 

แผนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ตะเคียนหิน&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/ดอกจานเหลือง


๘ 
 

สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ 
 โดยทัว่ไปจังหวัดอ านาจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  
และดินลูกรังบางส่วน มีล าน้ าที่ส าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ 
   1. แม่น้ าโขง 
         2. ล าเซบก 
          3. ล าน้ าเซบาย 
 

          จังหวัดอ านาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความ
แตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพ
ภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่
เดอืนพฤศจิกายนถึงมกราคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
 

 
 ๑.๓ ผลการด าเนินงาน 
 

  ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคน
บรรลุถึงศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากร รวมทั้งการพัฒนาระบบ         
การบริหารจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 1.๓.๑ ด้านการศึกษา 
 1.1 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด และนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น  จ านวนโรงเรียน  
จ านวนนักเรียน 
(อุบลราชธานี)  

จ านวนนักเรียน 
(อ านาจเจริญ)  

จ านวนนักเรียน 
รวมทั้งสิ้น  

มัธยมศึกษาตอนต้น  81  30,676 คน  8,422 คน 39,098 คน  
มัธยมศึกษาตอนปลาย  81  26,302 คน  7,347 คน 33,649 คน  

 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 56,978 คน 15,769 คน 72,747 คน 
 

 1.2 แสดงจ านวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 0 – ๔๙๙ 34 
ขนาดกลาง 50๐ – 1,๔๙๙ 34 
ขนาดใหญ่ 1,50๐ – 2,๔๙๙ 6 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2,50๐ ขึ้นไป 7 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

 

81 
 

  

 



๙ 
 

๑.๓.๒. ด้านบุคลากร 
 

 ๒.1 แสดงจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ที ่ ประเภท 
เพศ รวม 

จ านวน ชาย หญิง 

1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 - - - 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ๓ 1 ๔ 
3 ศึกษานิเทศก์ 4 ๖ ๑๐ 
4 กลุ่มอ านวยการ - ๓ ๓ 
5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1 ๕ ๖ 
6 กลุ่มนโยบายและแผน ๒ 3 ๕ 
7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ๔ ๖ 
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  - 5 ๕ 
9 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - 1 1 

10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - ๑ ๑ 
11 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
๑ ๑ ๒ 

12 หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 2 
13 ลูกจ้างประจ า - 1 1 
14 พนักงานพิมพ์ดีด 1 1 2 
15 พนักงานขับรถยนต์ 1 - 1 
๑๖ พนักงานบริการ (หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่) 1 - 1 
1๗ ลูกจ้างชั่วคราว 6 5 11 

รวมทั้งสิ้น   ๖๑ 
 

 ๒.2 แสดงจ านวนผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 81 
2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 118 
3 ข้าราชการครู 3,730 
4 พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 224 
5 ลูกจ้างประจ า 128 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 402 

รวมทั้งสิ้น 4,683 
 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2560 

 



๑๐ 
 

๑.๓.3. ด้านคุณภาพการศึกษา 
  3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มสาระ/วิชา 
คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

ผลตา่ง
เปรียบเทยีบ 

2558-2559 

ผลตา่ง
เปรียบเทยีบ
กับระดับชาต ิ

2558 2559 สังกัด ภาค ประเทศ +/- +/- 
ภาษาไทย 42.80 46.42 46.81 44.69 46.36 3.62 0.06 

คณิตศาสตร์ 31.39 28.65 29.53 27.03 29.31 -2.74 -0.66 

วิทยาศาสตร์ 37.32 34.36 36.12 33.75 34.99 -2.97 -0.64 

สังคมศึกษา 46.10 49.12 49.34 47.32 49.00 3.02 0.12 

ภาษาอังกฤษ 29.15 30.19 31.39 29.26 31.80 1.04 -1.61 

เฉลี่ยรวม 37.35 37.75 38.44 36.41 38.29 0.39 -0.55 

 
  3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มสาระ/วิชา 
คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

ผลตา่ง
เปรียบเทยีบ 

2558-2559 

ผลตา่ง
เปรียบเทยีบ
กับระดับชาต ิ

2558 2559 สังกัด ภาค ประเทศ +/- +/- 
ภาษาไทย 47.00 50.30 53.09 49.46 52.29 3.30 -1.99 

คณิตศาสตร์ 23.96 22.09 24.90 22.06 24.88 -1.87 -2.79 

วิทยาศาสตร์ 32.43 30.41 31.77 30.43 31.62 -2.02 -1.21 

สังคมศึกษา 36.99 34.70 36.17 34.51 35.89 -4.29 -1.19 

ภาษาอังกฤษ 22.70 24.61 24.36 24.59 27.76 1.91 -3.15 

เฉลี่ยรวม 33.02 32.42 34.06 32.21 34.49 -0.59 -2.07 

 
ที่มา : ข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
  3.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   ในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ โรงเรียนสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กระบวนการลูกเสือการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ การแข่งขันกีฬา การส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียน ซึ่งจากการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และ
ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 



๑๑ 
 

645 

301 

111 84 82 

2555 2556 2557 2558 2559 

นักเรียนออกกลางคัน เปรียบเทียบสิ้นปีการศึกษา 2555-2559  

  3.4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดท า
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สอดคล้องกับ
นโยบายห้องสมุด 3 ดี เพ่ือพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้               
ให้เอ้ือต่อการอ่านของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู
และโรงเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งชุมชนและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จากการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พบว่า ห้องสมุดโรงเรียน   
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในลักษณะอุทยานการเรียนรู้ สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ครู นักเรียน และเยาวชน ตลอดจนชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง  รวมทั้ง
ขยายผลเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ให้ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 
 
๑.๓.๔ ด้านโอกาสทางการศึกษา  
 ที่ผ่านมาอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 29 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนในหลายด้าน เช่น การสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี การส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนานักเรียนตาม
ความสามารถของตนเอง และสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้เห็น
ความส าคัญของการศึกษา ร่วมกันแก้ปัญหา 
 จากการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
สถานศึกษา ที่ผ่านมาในเรื่องการแนะแนวการศึกษา อาชีพ การแนะแนวชีวิตและสังคม โดยความร่วมมือ
ของผู้ปกครองและชุมชน ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้รับ
การส่งเสริมใหเ้กิดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต และได้รับการพัฒนารอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๒ 
 

๑.๓.5 ด้านการบริหารจัดการ 
  5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนสร้าง
ความเข้มแข็งของการประกันคุณภาพภายในและมีความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 
ของ สมศ. โดยด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. สังเคราะห์ค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560            
การสังเคราะห์ค่าเปูาหมาย ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม เมื่อจ าแนกตาม 
4 มาตรฐานการศึกษา พบว่า 1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม โดยมีฐาน
นิยมของโรงเรียนในระดับดีเยี่ยม จ านวน  6 ประเด็นพิจารณา ระดับดี จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา  2)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม โดย
มีฐานนิยมของโรงเรียนในระดับดีเยี่ยม ทั้ง 7 ประเด็นพิจารณา 3) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอน   ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพระดับ 4 ดีเยี่ยม โดยมีฐานนิยมของโรงเรียนในระดับดีเยี่ยม 
ทั้ง 3 ประเด็นพิจารณา และ 4) มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล มีคุณภาพ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม ใน 1 ประเด็นพิจารณา  
    2.สังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 พบว่า 
 ในภาพรวม 4 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา มีฐานนิยมอยู่ที่ระดับ 4 แปลความหมายดีเยี่ยม รวมทั้ง 
มาตรฐานที่ 2-4 มีฐานนิยมอยู่ที่ระดับ 4 แปลความหมายดีเยี่ยม ยกเว้นมาตรฐานที่ 1 มีฐานนิยมอยู่ที่  
ระดับ 3  แปลความหมายดี   
   3. สังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาครั้งที่ 1 และ 
ครั้งที่ 2 ปี 2559 พบว่า ในภาพรวม มีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย มี 6 ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ย
ภาคเรียนที่ 2 สูงกว่าภาคเรียนที่ 1 ยกเว้นในองค์ประกอบที่ 6 ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 2 ต่ ากว่า
ภาคเรียนที่ 1 เล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยของ 7 องค์ประกอบ 19 ด้าน 51 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.61 ทั้ งนี้ เมื่อ
จ าแนกตามองค์ประกอบที่ 1-7 พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.78, 4.49, 4.86, 4.54, 4.88, 4.23, และ4.51, 
ตามล าดับ     โดย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์ประกอบที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เท่ากับ 
4.81 ส่วนองค์ประกอบ 6 ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.24 
          4. การจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การน าส่งข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นของสถานศึกษา
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS online) ให้แก่ 81 
โรงเรียน วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัด
อุบลราชธานี และก ากับติดตามให้โรงเรียนด าเนินการจนสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท าให้
โรงเรียนสามารถ ปฏิบัติการน าส่งข้อมูลสารสนเทศ จาก template สู่ระบบ QAMS online มายัง สพม.
29 และ สพม.29 ตรวจสอบและรับรองผล ส่งไปยัง สพฐ. ได้ครบถ้วนทุกโรงเรียน 
 5. เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ในระหว่างปี      
2554-2558 นั้น โรงเรียน ในสังกัดได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครบทั้ง 81 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 โดยได้รับการรับรองคุณภาพ 58 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72 และไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ 
23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28 ในการนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่   ของ สมศ. จึงได้จัดท าเอกสารคู่มือการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. 
มอบให้แก่ 19 โรงเรียน ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปี 2555 และร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมแนวทางการประเมินคุณภาพแนวใหม่ การประเมินแบบองค์
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รวมและเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ให้แก่โรงเรียนในวันที่ 2 
มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี 
  6. จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29ให้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบ ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 85 คน และจัดทีมคุณภาพของเขตพ้ืนที่ 23 คณะให้สามารถนิเทศ ติดตามส่งเสริม 
สนับสนุนและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการชี้แนะ เป็นพ่ีเลี้ยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมพัฒนาในลักษณะกัลยาณมิตร ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-19 ก.ค.60 ท าให้โรงเรียนสามารถประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน 8 องค์ประกอบ 32 ประเด็น 2) ทบทวนประกาศ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐานและค่าเปูาหมาย ปีการศึกษา 2560 3) ด าเนินงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 4) จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 และ5) น าส่งข้อมูล สารสนเทศในลักษณะ 
online (QAMS online) ได้อย่างถูกต้อง  
 5.2 เขตสุจริต 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ       
การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกัน       
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างทีมประสานขับเคลื่อน        
ที่มีพลัง 2) พัฒนาคุณธรรมความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้ของบุคคล 3) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สื่อสารที่ดี 4) พัฒนานวัตกรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ 5) สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใน
การท างานที่ดีเพ่ือองค์กร เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ไปสู่เปูาหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย    
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และยั่งยืน ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด าเนินการ 2 โครงการ ดังนี้ 
  1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
  2) โครงการการจัดนิทรรศการน าเสนอและสรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปูองกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

   จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ปูองกันการทุจริต” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผ่านการประเมินเป็นเขต
ต้นแบบ เมื่อปี 2558 มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปูองกันและต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้งพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหรือกลยุทธ์ที่ดีในการท างาน สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์สภาพการท างานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือเชื่อมโยงการท างานให้เกิดภาพลักษณ์
และมาตรฐานแก่สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
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  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

1.ความ
โปร่งใส 

2.ความ
พร้อมรับผิด 

3.ความปลอด
จากทุจริตใน

การปฏิบัติงาน 

4.วัฒนธรรม 
คุณธรรม     
ในองค์กร 

5.คุณธรรม 
ในการท างาน
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับ
ความ

โปร่งใส 
78.45 72.92 82.74 79.16 76.32 78.13 สูง 

 
 

ที่มา : ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 2559 : 26 
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ส่วนท่ี 2 
นโยบายและกรอบแนวคิดการด าเนินการที่เก่ียวข้อง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้น านโยบาย กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ 
จุดเน้นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาร่วมบูรณาการและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่ งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ          
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้     
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ชาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือ 
ใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน 
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี       
(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 -2564 
ยุทธศาสตร์  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบท
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ๒.๒ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

 เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
 1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง 
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
  1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
 2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
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ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ความย่ังยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง 
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
  3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
  4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง 
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม 
และเป็นสากล 
 
 

 2.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน       ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย    
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา “มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคน
ไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดขอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู        
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา 
ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
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  6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวิจัยค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี 
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
.  3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  4. เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริหาร และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งใน 
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์         
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุ ขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทาง            
จิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ
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การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจ
ที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน 
และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
   1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2.2 ตัวชี้วัด 
 เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดขีองสังคม 
   ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
   2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
 ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 
  3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
  3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
        3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 
ที่เหมาะสม 
        3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
 2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม        
การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
 3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่ง
การฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
  3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้
แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
 3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ 
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยง     
ให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
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 3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้ 
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
 3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 3.3.7 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนา   
ในพ้ืนที ่
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุข
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความ
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี 
และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ       
เพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการ
เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ       
การใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการ เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ  สังคม
และระหว่างพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาค
ลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยาย
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การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรมและการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย
การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการ
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปั จจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือปูองกันไม่ให้
เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
  3.2 การกระจายการให้การบริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
        3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความ      
เท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง 
ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เ พ่ิมโอกาสในการพัฒ นาครู  2) สร้างระบบความรับผิดชอ
(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครู และ
โรงเรียน  3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
     3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม  
พร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น    เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแ้ก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง
มากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
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 ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
  3. แนวทางการพัฒนา 
 3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะ
น้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสี
เขียวเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัง
คั่งและยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
  1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
 1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ 
ในการบริหาร จัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
คุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

 1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน 
การรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
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 ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคง      
ในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
  3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ 
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ 
เพ่ือปูองกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
          3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
และค านึงถึงความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
          3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุ่นแรงตามแนวทาง “เข้าใจ 
เข้าถึงพัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
  3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
 3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์
ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ       
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้าน          
ให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ      
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ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคต
ในปี 2579 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
  1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก 
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      เป้าหมายท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50  
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 3. แนวทางการพัฒนา 
      3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
     3.5 ปูองกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทาง
สังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์ ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของ
การทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ       
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของ
ข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาผืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 
 7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน. 
 3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
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 3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
        4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความส าคัญ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เปูาหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 
10,000 คน 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และเชิงสังคม 
 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือชุมชน 
  3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
       3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
     1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอด 
คล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology:T) 
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วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ       
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 
 ๒.๔. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
    ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งวามเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้างหน้า ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์  :  คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก สามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
  ยุทธศาสตร์ 
     1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
     2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ 
     3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
  การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมาย
ความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง 
ด าเนินการดังนี้ 
  1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม 
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่นเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
  2.  การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ              
ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและ          
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา        
มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง  
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
  4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษา   
ของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้     
ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผน ฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความ
ต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลา        
ที่ก าหนด 
  5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง    
สู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละ
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการ
การศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
  6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อ
สาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
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  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ   
ทางการเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
รัฐบาล 
 

 ๒.๕ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
    นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน  2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ 
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่
จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย 
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
 นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการ
ใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น        
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส 
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง     
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัด
ระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบก
และทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยี
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ทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้าย
สากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
  2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน ายุทธศาสตร์ 
เข้าใจเข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน     
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน     
ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุ่นแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มี
อิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
   นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและ
บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา         
การเรียนรู้กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการ     
ไดอ้ย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพ่ือให้เอ้ือต่อ  การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็น
ผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน 
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  นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ    
ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียน
ทางไกล  
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน    
ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขา     
ที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ 
ไปท างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี          
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจาก
การผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่ งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใด
ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของ
เสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้
มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิด
อุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย      
อย่างเด็ดขาด 
 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระ    
แก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ    
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่า ยทั้งของภาครัฐ     
และประชาชน 
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 ๒.๖ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ 
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่หลักของชาติ  
และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบาย   
ได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์   “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศ   
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทเชิงรุก  
ในประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ 
 

นโยบายความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ.เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย 

  1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถานบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) 
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรัก ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

 3. นโยบายที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในขังหวัดชายแดนภาคใต้  
  3.3 เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
 

๒.๗ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดท าขึ้น  เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานและใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นการวางรากฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศในระยะยาวต่อไป 
 

 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ก าหนดไว้            
6 ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ คือ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโต 
จากภายใน 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
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กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
 

 โดยในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ได้แก่   
 1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
 1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  
 1.3 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 1.5 การปูองกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่  
 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
 2.7 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่  
 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย   
 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน ได้แก่  
 4.4 การเสริมสร้างการด าเนินงานตมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่  
 5.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั ได้แก่  
 6.1 การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

รายละเอียด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  1.1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถานบันหลักของชาติ 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธ ารงไว้ซึ่งการเทิดทูนพิทักษ์ 
รักษาถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์  และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกเพ่ือปูองกันและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชประสงค์ 
  1.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวทางพระราชด าริกับทุกภาคส่วนและ
ต่างประเทศ 
  1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
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  - สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี เพ่ือน าไปสู่ความม่ันคงของชาติและประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
  ตัวช้ีวัด 
  - ความขัดแย้งของประชาชนในมิติที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  1.2.1 ปลูกฝัง  สร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติความเป็นไทยและวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 
  1.2.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย  รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชด าริกับทุกภาคส่วนและ
ต่างประเทศ 
  1.2.3 สร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับประชาชนในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง 
  1.2.4 ส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่กับการ
ด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการบิดเบือนและน าเสนอข้อมูลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
  1.3 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
       - ประชาชนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อ าเภอของสงขลา ทั้งใน เขตเมือง 
ชุมชน และหมู่บ้านเปูาหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       - ประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มเปูาหมายมีโอกาสทางการศึกษาและความรู้ ความเช้าใจหลัก
ศาสนาที่ถูกต้องสามารถด าเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข 
   - ภาคประชาชน เอกชน และภาคส่วนอื่นๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐ  
ในการแก้ไขความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 ตัวช้ีวัด 
  - จ านวนนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในสถาบันของรัฐ   
ในทุกระดับชั้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
  - ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เปูาหมายสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  1.3.2 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พัฒนางานด้านการอ านวยความยุติธรรม และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  1.3.4 พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา 
  1.3.5 สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนาและการเผยแพร่ศิลป์วัฒนธรรมที่ส่งเสริมสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
  1.3.7 ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความรุนแรง โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี    
ทั้งการพูดคุยเพื่อสันติสุขกบัผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในการปูองกัน
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และแก้ไขปัญหาความไม่สงบ รวมทั้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของก าลังประชาชนและก าลัง
ประจ าถิ่นให้พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เปูาหมาย (Safety Sone) 
 1.5 การป้องกัน  ปราบปราม  และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  - เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด 
หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เปูาหมายมีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาครบตามแผนที่ก าหนด ติดตามดูแล 
ช่วยเหลือตามก าหนด 
 ตัวช้ีวัด 
  - ผู้เสพรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 7 
  - ร้อยละ 90 ของผู้ปุวยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  1.5.1 สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ ใช้แรงงานและประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมถูกต้อง  เพ่ือปูองกัน
ปัญหา        ยาเสพติด 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.6  การพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  - เพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยี 
  ตัวช้ีวัด 
  - ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศดีข้ึน    
ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ (ตามการจัดอันดับ Network Readiness Index : NRI) 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  2.6.1 ส่งเสริมการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลเพ่ือยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม
รวมทั้งประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น Asian Digital Hub 
  2.6.2 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการท างานและบริการของภาครัฐ     
สู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 
  2.6.3 ส่งเสริมการให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและผู้น า
ทุกสาขา 
  2.7 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  - วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง/สะสมององค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
   - พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
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  ตัวช้ีวัด 
  - องค์ความรู้ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่งคง สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต ประชาชนในเรื่องส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น 
  - องค์ความรู้สามารถน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ
หน่วยงานร้อยละ 50 
  - บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นเป็น 100,000 คน 
 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  2.7.3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม น าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆไปใช้เพื่ออ้างอิงและ/หรือต่อยอด 
  2.7.5 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมร่วมทั้ง
สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการผลิตและ        
เพ่ิมสัดส่วนบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์และเปูาหมายของ
ประเทศ 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  - คนไทยทุกช่วงวัยมีศักยภาพ ความมั่นคงในชีวิตและมีครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น 
  ตัวช้ีวัด 
  - ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเปูาหมายมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  - ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งอบอุ่น 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  3.1.2 ส่งเสริมให้ประชากรแต่ละช่วงวัยเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการต่างๆ 
ของภาครัฐ สร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับกลุ่มด้อยโอกาส และการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับแรงงาน
เพ่ือสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต 
  3.1.3 ส่งเสริมการสร้างความอบอุ่น จริยธรรมและคุณธรรมในกลุ่มปฐมวัยวัยเรียน 
วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ ตลอดจนภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่น 
  3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  - ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัยและมี
ศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  ตัวช้ีวัด 
  - อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้นจากปี 
2560 ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ 
  - ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 
  - ร้อยละของก าลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นขึ้นไปเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 55.75 
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  - ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ต่ ากว่า  
30 Mbps) ร้อยละ 90 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
   3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา แลคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษ      
ที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบ          
สหวิทยาการ การปฏิบัติจริง การสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งเร่งรัดการยกระดับการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ         
ในการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา 
  3.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาพัฒนา
ระบบและกลไกลการทดสอบการวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับ
การศึกษา ทุกกลุ่มเปูาหมาย พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุมการวัดความรู้ ทักษะสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3.2.3 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการใช้ครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพพัฒนา
สถาบันการศึกษาท่ีเป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  (Facilitator) ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ (Motivation) ผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ (Coaching & Mentoring) และเพ่ือแก้ปัญหาการสอนไม่ตรงวุฒิ 
สอนคละชั้น และการสอนในสาขาขาดแคลนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมรคุณภาพ 
  3.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการศึกษา
ทางไกลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดจน
เสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนรู้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพสนับสนุนการบูรณาการโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา และการบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ส่วนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.6 ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) การจัดการศึกษากลุ่ม
เฉพาะด้านเฉพาะทางและกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับ ทุกปะเภทการศึกษา การบริหาร
จดัการโรงเรียนขนาดเล็กทุกสังกัด บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันและเด็กที่
อยู่นอกระบบการศึกษา สร้างกลไกลความร่วมมือพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนผลการเรียน
การศึกษาในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์จากการท างานรวมทั้งปรับระบบ
การศึกษาให้ผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพเรียนข้ามสายได้ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลายเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจน 
  4.4  การส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  - ประชาชนสามรถด ารงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพอประมาณ 



๓๙ 
 

  ตัวช้ีวัด 
  - จ านวนชุมชนที่มีการฟื้นฟูแหล่งอาหารพืชท้องถิ่นของชุมชนและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
  - จ านวนของหมู่บ้านที่มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  4.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่งและพ้ืนที่
ขยายผลโครงการหลวงโดยสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากร รวมทั้งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4.4.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริพัฒนาขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
  4.4.3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในด้านการเกษตรการพัฒนา
แหล่งน้ า สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ การคมนาคมและการสื่อสาร สวัสดิการสังคม และ
การศึกษา การพัฒนาแบบบูรณาการและอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกิดความ “พออยู่ 
พอกิน” สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 
  5.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  - ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  - ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีขึ้น 
  ตัวช้ีวัด 
  - ขยะมูลฝอยชุมชนมีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5.37 ล้านตัน 
  - ขยะมูลฝอยชุมชน 10.74 ล้านตัน ของเสียอันตรายชุมชน 0.087 ล้านตัน ขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ 0.048 ล้านตัน และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 2.24 ล้านตัน  ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  5.2.1 ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงตั้งพ้ืนที่ต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 
  6.1 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  - สังคมไทยมีภาพลักษณ์การปูองกัน และปราบปรามการทุจริตดีขึ้น 
   
 



๔๐ 
 

  ตัวช้ีวัด 
  - ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยประเทศไทยได้รับการ
ประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 44 ในปี 
2561 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  6.1.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม การรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือและให้ใช้กับทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนคณุธรรม จริยธรรม ของนักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือการ
ต่อต้านทุจริตเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต รวมถึง
การตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ 
  6.1.2 เสริมสร้างกลไกการปูองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือยับยั้ง และสกัดกั้นการทุจริต 
ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของ        
การทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล น าไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใส 
 

๒.๘  จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐ
ศิลป์) 
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์          
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์และ
หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ 
 7.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
 1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร  
เทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริม         
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ        
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 
 2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา 



๔๑ 
 

   (1) นักเรียน 
 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลังมิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น   
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) 
 “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) 
 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”(5 ก.ค.
2555) 
  “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้ประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
  “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.
2555)  

 (2) ครู 
 “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ
จ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก
ให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และ
ปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง 
คือมีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิด
ของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11  มิ.ย. 2555) 
 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง  
(6 มิ.ย. 2555) 
 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหาร เพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ไหน ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหาก     
คนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 
 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555) 
 7.2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ก าหนดไว้              
ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 
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       (1) ความมั่นคง 
       (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
       (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
       (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 7.3 จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น 
 3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ
ด าเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช... 
 4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการ      
เป็นรูปธรรม 
 7.4 จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1) ด้านความม่ันคง 
 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนการสอน       
เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 
 2) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
 2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
 2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 
2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  
 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 แนวทางหลัก 
 3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
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 1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบ 
ดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4-5 ปี) 
 2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์
เด็กเลก็(เด็กอายุ 3 ปี) 
 3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก 
เยาวชนและต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
วิถีพุทธและโครงการยุวทูตความดี 
 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
 3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
 1) หลักสูตรมีความยึดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตร
เองได้     
 2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ 
วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวชิา ICT และ Design and Technology  
เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห้องสมุด 
 4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning  
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย 
โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
 3.1.4) การวัดและประเมินผล 
 1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผล
คะแนนสูงขึ้น 
 2) การประเมินผล O-NET ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
 3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ   
ในรูปคณะท างานออกข้อสอบ 
 3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2.1) การสรรหาครู 
 1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
ด าเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 
 2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
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 3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
 3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
 1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
 2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
บริหารจัดการ  
 4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้าง
ความ 
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
 5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
 การสร้างจิตส านึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
 แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 6.1) เรื่องกฎหมาย  
  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
 6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
  ปรับปรุงภารกิจงานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
ในการท างาน และปรับปรุงการบริหารงานเพื่อรองรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
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 7.5 การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามและน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
  1) จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
  2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล
และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

 ๒.๙. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59  ปี 
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  7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
  9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
 

 ๒.๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 วิสัยทัศน์ 
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 
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 เป้าหมายหลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
เพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
  6. วางแผนการผลิต และการพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน 
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  9. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 
  11. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
  12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
  14. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
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  15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ 
ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
  17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
  18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
  20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  21. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ 
ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็น
เอกภาพเป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน 
  22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 
  23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 
  25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
  26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  28. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ 
  29. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม 
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 

 ๒.๑๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 120 ตอนที่ 63 ก หน้า 17 - 23 วันที่  7 



๔๙ 
 

กรกฎาคม 2546) ไว้ดังนี้ 
  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการ
ส่งเสริมการศึกษรขั้นพ้ืนฐาน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากร  
การจัดตั้ง จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน 
ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร 
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
  (6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 
   (1) ส านักอ านวยการ 
   (2) ส านักการคลังและสินทรัพย์ 
   (3) ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   (4) ส านักทดสอบทางการศึกษา 
   (5) ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
   (6) ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   (7) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   (8) ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
   (9) ส านักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
   (10) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
    
. 



๕๐ 
 

  สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ        
มีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ         
ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส านักงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา                    
มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ             
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา      
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร              
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ส านักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



๕๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

รายละเอียดกิจกรรมและโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กิจกรรมหลัก 
 1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 3.  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
โครงการ  
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี  ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
 4. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ศาสตร์พระราชา) 
 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
กิจกรรมหลัก 
 1. เสริมสร้างความเข้มเข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โครงการ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 
 3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ยกระดับผลการ
ประเมินระดับนานาชาติ PISA  
 4. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน อ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้ผู้เรียน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  



๕๒ 
 

 6. สนับสนุนการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ 
 7. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 
 8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 9. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ทื่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยง
กับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
โครงการ 
 1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
 2. สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 3. จัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ 
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว พ้ืนที่สูง พื้นที่เกาะ พ้ืนที่ทุรกันดาร 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
(ยังไม่ได้เพ่ิมเติมเรื่อง อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลัก 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
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โครงการ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมหลัก 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ 
 1. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  โรงเรียนประชารัฐ  
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ( Area-base  
Management )รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSRER” 
 5. พัฒนาระบบการวางแผน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาองค์กร 

 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

 1.1 จุดแข็ง (Strength) 
  1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมมากข้ึน 
  2. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  มีการจัดโครงสร้างที่สนับสนุนการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น  
สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนา 
  4. มีครู ผู้บริหารการศึกษาเกษียณอายุราชการที่มีความสามารถจ านวนมาก 
  5. มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง ท าให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   6. มีหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ และ
ประสานงานการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจาย อยู่ทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เช่น 
ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และกลุ่ม CLUSTERs   
 

  1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
 

  1. ระบบข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษายังขาดประสิทธิภาพ 
  2. ระบบการติดตามยังขาดประสิทธิภาพ 
  3. ระบบการเบิก จ่ายงบประมาณยังขาดการติดตาม เร่งรัด จึงท าให้การเบิก จ่าย 
งบประมาณไม่ทันตามก าหนดในปีงบประมาณ 
  4. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางส่วนยังขาดความช านาญการ 
  5. ขาดการวางแผนการท างานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ 
  6. บุคลากรมีความสามารถในการน านโยบายสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 

 1.3 โอกาส (Opportunities) 
 1. กรอบยุทธศาสตร์มีความชัดเจน เป็นแนวทาง  ในการปฏิบัติงานให้องค์กรได้ 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพ้ืนที่และแผนของโรงเรียนสอดคล้องตามจุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
 3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เอ้ือต่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่มีประโยชน์ 
 5. ความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
 6. ทรัพยากรบุคคลที่อยู่นอกระบบราชการและ  เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
 

 1.4 อุปสรรค (Threats) 
 

 1. การขาดบุคลากรในภาวะที่เกิน มีจ านวนไม่สมดุลในบางวิชาเอก โดยเฉพาะ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
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 2. นโยบายระดับบนขาดความสัมพันธ์และต่อเนื่องกับบริบทระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. การรับข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่ค่อนข้างน้อย 
 4. ความเข้าใจของวิธีการน าสู่การปฏิบัติของภารกิจงานที่ปฏิบัติแตกต่างกัน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
พันธกิจ (Mission)   
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
ค่านิยม (Values)   
     S  = service  การบริการ 
     P  = polite   สุภาพ มีสัมมาคารวะ   
     M = moral   คุณธรรม ศีลธรรม  
 
เป้าประสงค์ (Goal)  
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย และมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  
และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ 
 

 1. คุณภาพผู้เรียน 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
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 2. โอกาสทางการศึกษา 
 - นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา ระดับมัธยมอย่างเสมอภาค 
 

 3. พัฒนาครูและบุคลากร 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน    
การสอน  
 

 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษา สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้โรงเรียน     
เป็นฐาน 
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ส่วนท่ี 4 
กรอบการด าเนินงาน 

 
 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา นโยบายเร่งด่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ในส่วนของงบประมาณส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 

 1. งบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่างไกล 
และจัดสรรตามภาระงาน เพ่ือกระจายงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงาน ประกอบด้วย ความจ าเป็น
พ้ืนฐาน ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 2. งบตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย เพ่ือให้กลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม ตอบตัวชี้วัดตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา นโยบายเร่งด่วนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์     
การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายเร่งด่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงการผลักดันคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มีเปูาหมายที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ จุดเน้น และเปูาหมายการให้บริการ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
การวิจัย การผลิตอุปกรณ์ สื่อ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการศึกษา ตอบตัวชี้วัดตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา นโยบาย
เร่งด่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 
กรอบงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร  
    งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา +งบภาระงาน งบพัฒนาของส านัก  จ านวน  10,000,000 
บาท   
 

1. งบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 จ านวน 5,000,000 บาท 
 ซ่ึงได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จ านวน 3,000,000 บาท และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อีก จ านวน 2,000,000 บาท ตามเกณฑ์การจัดสรร  
 
 
 



๕๘ 
 

2. งบตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 2,000,000 บาท   
 

3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 3,000,000 บาท   
 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุวัตถุประสงค์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการงบตามภารกิจกลุ่ม/หน่วยในส านักงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและ    
เพ่ิมประสิทธิผลการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ไข
ปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ พร้อมน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือบริหารจัดการศึกษาและตอบตัวชี้วัดตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา นโยบายเร่งด่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
 
 
 

1. งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  5,000,000 บาท 
 

ที่ รายการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
5,000,000 

ระยะเวลางบประมาณ 
กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ 
คร้ังที่ 1 
3,000,0

00 

คร้ังที่ 2 
2,000,0

00 
1 งานประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 
4 คร้ัง 35,000 35,000 - นิเทศฯ 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
สพม.29 

 500,000 400,000 100,000 การเงินฯ 

3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
(รถยนต์ส่วนกลาง) 

 100,000 60,000 40,000 อ านวยการ 

4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  111,500 79,400 32,100 การเงินฯ 
5 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง/น้ ามนัหล่อลืน่  200,000  100,000 100,000 อ านวยการ 
6 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารสถานที่  388,600  250,000 138,600 อ านวยการ 
7 ค่าวัสดุส านักงาน  500,000 400,000 100,000 การเงินฯ 
8 ค่าเอกสารประชาสัมพนัธ์ 2 ฉบบั 2 คร้ัง 40,000 20,000 20,000 อ านวยการ 
9 ค่าประเมินผลการปฏบิัติงานผูบ้ริหาร

โรงเรียน 
2 คร้ัง 60,000 30,000 30,000 บุคคลฯ 

10 ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน 10 ครั้ง 40,000 30,000 10,000 อ านวยการ 
11 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต สพม.29  12 เดือน 192,600 103,700 88,900 อ านวยการ 



๕๙ 
 

ที่ รายการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
5,000,000 

ระยะเวลางบประมาณ 
กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ 
คร้ังที่ 1 
3,000,0

00 

คร้ังที่ 2 
2,000,0

00 
12 พัฒนาบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ 1,000

เล่ม 
40,000 - 40,000 บุคคลฯ 

13 ค่าสาธารณูปโภค  
(ค่าไฟฟาู,น้ าประปา,ไปรษณีย์,โทรศัพท์) 

12 เดือน 500,000 400,000 100,000 อ านวยการ 

14 พัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

60 คน 250,000 - 250,000 บุคคลฯ 

15 ค่าจ้างเหมาลูกจา้ง  15 คน 1,500,000 800,000 700,000 การเงินฯ 
16 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขต (กพร.)  16 ครั้ง 20,000 20,000 - อ านวยการ 
17 ประชุมบุคลากร สพม.29 4 คร้ัง 10,000 10,000 - อ านวยการ 
18 ค่าด าเนนิการจัดประชุมการจัดท าแผนฯ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 คร้ัง 11,900 11,900 - แผนฯ 

19 งบส ารองจ่าย  500,400 250,000 250,400 การเงินฯ 
 ๑๙.๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ๑๓  สหวิทยาเขต 
 ๒๖๐,๐๐๐

(๒๔๐,๔๐๐) 
   

 

 ๒. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงบตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย จ านวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม สนองตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
๑.๑ โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

๑.๒ โครงการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๑.๓ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๑.๔ โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 



๖๐ 
 

๑.๕ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภัยยาเสพติด 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๑.๖ โครงการพัฒนาจิตส านึกเยาวชนไทย โรงเรียนวิถีพุทธ 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๑.๗ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑.๘ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) 
เปูาหมาย     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๑.๙  โครงการน้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๑.๑๐ โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๒.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



๖๑ 
 

๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ(การสอบวิชาการนานาชาติ,การสอบIJ, การ
สอบ IE 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

๒.๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๒.๕ โครงการพัฒนาผู้เรียน คัดกรอง ดูแล ส่งเสริมนักเรียน LD 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๒.๖ โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การ
ทดสอบ O-net) 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๒.๗ โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การ
ทดสอบ PISA) 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๒.๘ โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ) 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๒.๙ โครงการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๖๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๒.๑๐ โครงการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 



๖๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑ โครงการการพัฒนาการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๓.๒ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)  
เปูาหมาย     ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๓ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE online  

เปูาหมาย     ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๔ โครงการพัฒนาครู ผู้บริหารโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เปูาหมาย     ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๓.๕ โครงการศึกษาดูงานบุคลากรในส านักงาน 
เปูาหมาย     ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติในส านักงาน 
งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๖ โครงการศึกษาดูงานและเพ่ิมสมรรถนะผู้บริหาร 
เปูาหมาย     ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
งบประมาณ    ๑๖๓,๖๗๕  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๗ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
เปูาหมาย     บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
งบประมาณ    ๓๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔.๑ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา( ห้องเรียนอาชีพ,แนะแนวอาชีพ, 
เสริมประสบการณ์อาชีพ ม.๓, รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้) 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๔.๒ โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 



๖๓ 
 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๔.๓ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

๔.๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียน เป็นเรื่องของการ
จัดระบบความปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลให้ความรู้กับนักเรียน 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๔.๕ โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เปูาหมาย     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLIT 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๘๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๔.๘ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าสื่อ  DLIT เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๒๓๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๔.๙ โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค การรับนักเรียนและ School  Mapping  

เปูาหมาย     โรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๘๑  โรงเรียน 
งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 



๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( มีโครงการบางส่วนด าเนินการโดยขอรับงบประมาณแลกเปูา)  

๕.๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

๖.๑ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานองค์คณะบุคคลและบุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๖.๒ โครงการการประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอ านาจแบบ CLUSTER” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เปูาหมาย     กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณ    ๗๐,๐๐๐    บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 

 ๖.๓ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ  

๖.๔ โครงการระบบการควบคุมภายใน 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 

๖.๕ โครงการสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๖.๖ โครงการจัดสรรค่าใช้สอยสนับสนุนการสอน 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

๖.๗ โครงการค่ายส่งเสริมสร้างก าลังใจนักเรียน ม.๓ 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 



๖๕ 
 

๖.๘ โครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่าย 
เปูาหมาย     ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา  243  คน 
งบประมาณ    จ านวน  ๖๖๒,๕๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ   นายธนเดช  บุญจรัส  กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 

๖.๙ โครงการด าเนินการค่ายวิชาการ 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๖.๑๐ โครงการประเมินผู้เรียน 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๓๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๖.๑๑ โครงการพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เปูาหมาย     โรงเรียนในสังกัด  
งบประมาณ    จ านวน  57,950 บาท 
ผู้รับผิดชอบ   นางบุญมี   พลพิทักษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           

กลุ่มนโยบายและแผน 
๖.๑๒ โครงการพัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เปูาหมาย     โรงเรียนในสังกัด 
งบประมาณ    ๔๕,๙๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   นายธเนศ  สุขอุทัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           

กลุ่มนโยบายและแผน 
๖.๑๓ โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เปูาหมาย     โรงเรียนในสังกัด 
งบประมาณ    ๓๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   นายชิดชัย  ขยายวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการและ

คณะ          กลุ่มนโยบายและแผน 
๖.๑๔ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 

เปูาหมาย     โรงเรียนในสังกัด 
งบประมาณ    ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   นางขัตติยาภรณ์  บาระมี   หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

๓. งบประมาณแลกเป้า 
๓.๑ โครงการโรงเรียนต้นแบบในการสร้างวินัยและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าแนวคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    3,140,000  บาท 



๖๖ 
 

ผู้รับผิดชอบ    นางณิรชา  ทินพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                            
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๓.๒ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เปูาหมาย     นักเรียนและครูทีมละครตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ทีมละ ๑๐ คน จ านวน ๑๕  ทีม รวม ๑๕๐  คน 
(สพม.๑๙-สพม.๓๓ ) และ ครูผู้สอนและครูผู้นิเทศศูนย์ ศูนย์ละ ๖๐ คน 
จ านวน ๖ ศูนย์  รวม ๓๖๐ คน 

งบประมาณ    ๖๘๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   ศน. จิรา  ลังกา    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๓.๓ โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมการสู่การเป็นพลเมือง
โลกอย่างยั่งยืน 

เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    1,463,700  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   ศน.พิชัย  ญาณศิริ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๓.๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม ลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนคุณธรรม 
เปูาหมาย     โรงเรียน 
งบประมาณ    ๑,๓๑๙,๐๐๐   บาท 
ผู้รับผิดชอบ   ศน.ธนา  ธุศรีวรรณ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๓.๕ โครงการวิจัย พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เปูาหมาย     โรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๑๘ โรงเรียน 
งบประมาณ    ๗๕,๖๔๐   บาท 
ผู้รับผิดชอบ   ศน.ผ่องศรี    สมยา   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๓.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 
เปูาหมาย     เชิงปริมาณ  โรงเรียนในฝันสังกัด สพม.๒๙ จ านวน ๔๓ โรงเรียน       

เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในฝันในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
และมีการน าเสนอและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

งบประมาณ    365,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ   ศน.ประยงค์ศรี พูลทรัพย์     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
๓.๗  โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  ( โรงเรียน

ประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)) 
เปูาหมาย     เชิงปริมาณ โรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพม.๒๙ ที่ไม่มี SP                  

จ านวน  ๖  โรงเรียน                      
เชิงคุณภาพ โรงเรียนประชารัฐที่ไม่มี SP ได้รับการยกระดับและพัฒนา
ตามาตรฐาน  ๔ ด้านของ สพฐ.อย่างยั่งยืน 

งบประมาณ    ๒,๔๐๐,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบ   ศน.ประยงค์ศรี พูลทรัพย์     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 



๖๗ 
 

๓.๘ โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
เปูาหมาย     ค่ายผู้น าเยาวชนคนคุณธรรมตามรอยพพ่อ  ๘๑  โรงเรียน  จ านวน  ๒

จุด  ได้แก่  จังหวัดอุบลฯและจังหวัดอ านาจเจริญ 
งบประมาณ    ๑๑๐,๐๐๐   บาท 
ผู้รับผิดชอบ   ศน.ธนา  ธุศรีวรรณ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๓.๙ โครงการเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เปูาหมาย     โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 
งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐   บาท 
ผู้รับผิดชอบ   นางเรืองรอง  ไชยศรี        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

ส่วนท่ี 5 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้
ก าหนดแผนปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ รองรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการศึกษา 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจ าแนกตามหลักเกณฑ์การจัดสรร  ดังนี้ 
 

รายการงบประมาณปกติ จ านวนเงิน 
1. งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 5,000,000  
2. งบตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2,000,000 
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,000,000  

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 10,000,000  
 

ปฏิทินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ   ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

5 มกราคม 2561 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  
   (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) 

 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 5 เมษายน 2561 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
   (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 

5 กรกฎาคม 2561 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน  
   (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) 

5 ตุลาคม 2561 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
    (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

 
  แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ในการน าแผนสู่การปฏิบัตินั้นมีขั้นตอน
การด าเนินงาน โดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA ของเดรมมิ่ง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน   
( Plan : P ) การปฏิบัติ ( Do : D ) การตรวจสอบ ( Check : C )  และการปรับปรุงแก้ไข ( Action : A )  
 

  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ( P ) 
   1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการสู่การปฏิบัติ 
    2)  ก าหนดกิจกรรมเพื่อด าเนินการ 
    3)  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม/ก าหนดการ 
    4)  ร่างค าสั่งคณะท างาน 
    5)  ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม 
    6)  รายละเอียดประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 



๖๙ 
 

   1.2 ผู้บริหารด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณา 
    2)  ซักถามเพ่ิมเติมหรือให้ข้อเสนอแนะ 
    3)  อนุมัติให้ด าเนินการกิจกรรม 
 

  2.  การปฏิบัติ ( D ) 
   2.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  จัดท าหรือมอบให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการจัดท าค าสั่ง 
    2)  แจ้งเวียนค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    3)  แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือท าการเบิก จ่าย 
    4)  แจ้งกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อประเมินแผน 
   2.2 ผู้บริหารด าเนินการ 
    1)  จัดประชุมหรือมอบหมายให้ประชุมคณะท างาน 
    2)  ชี้แจงท าความเข้าใจและมอบหมายภารกิจ 
    3)  ก ากับ ติดตาม นิเทศ 
   2.3  คณะท างานด าเนินการ 
    1)  เข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงและรับมอบภารกิจ 
    2)  ด าเนินการตามภารกิจที่รับมอบ 
    3)  ขอรับค าปรึกษาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือฝุายอ านวยการ 
. 

  3.  การตรวจสอบ ( C ) 
   3.1 ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
    1) ตรวจสอบการด าเนินการครบทุกกิจกรรมหรือไม่ เรื่องใดปฏิบัติได้  
        หรือปฏิบัติไม่ได้ตามท่ีวางแผนไว้ 
    2) เสนอหลักฐานการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะท างานพิจารณา  
        เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะท างานฝุายต่าง ๆ 
    3) รวบรวมผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ภาพกิจกรรม   
                          ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
    4)  จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะท างานแต่ละคน 
    5)  รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร ดังนี้ 
     5.1  บันทึกเสนอขออนุญาตจัดกิจกรรม 
     5.2  แผนการจัดกิจกรรม 
     5.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
     5.4  รายละเอียดประการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     5.5  บันทึกเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
     5.6  แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
     5.7  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     5.8  รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 
     5.9  ภาพกิจกรรม 
     5.10  ผลงานเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการด าเนินการ (ถ้ามี) 



๗๐ 
 

 
 

  4. การปรับปรุงแก้ไข ( A ) 
   1)  ผู้บริหารพิจารณารายละเอียดจากเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบ 
   2)  สั่งการให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
 
  ในการบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29             
ได้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตอบตัวชี้วัดตามจุดเน้น               
6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา นโยบายเร่งด่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบ
วิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง 
 
 

 
 

********************** 
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การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง

พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา

ขยายโอกาส
การเข้าถึง
บริการทาง

การศึกษาและ
การเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ

จัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และส่งเสริม

การมีส่วนร่วม

๑ โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 100,000
๒ โครงการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 100,000
๓ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 50,000
๔ โครงการสหกรณ์โรงเรียน 50,000
๕ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภัยยาเสพติด 100,000
๖ โครงการพัฒนาจิตส านึกเยาวชนไทย โรงเรียนวิถีพุทธ 100,000
๗ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 100,000
๘ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) 200,000

๙ โครงการน้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์
พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

200,000

๑๐
โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

100,000

๑๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม

200,000

๑๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา 50,000
๑๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ(การสอบวิชาการนานาชาติ,การสอบIJ, การสอบ IE 100,000

๑๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

100,000

๑๕ โครงการพัฒนาผู้เรียน คัดกรอง ดูแล ส่งเสริมนักเรียน LD 50,000
๑๖ โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การทดสอบ O-net) 50,000
๑๗ โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การทดสอบ PISA) 100,000

๑๘ โครงการพัฒนาการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วย
ข้อสอบกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 )

20,000

๑๙ โครงการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 60,000
๒๐ โครงการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 50,000
๒๑ โครงการการพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 50,000
๒๒ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 50,000

ชื่อโครงการที่

การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทุกระดับ

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง

พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา

ขยายโอกาส
การเข้าถึง
บริการทาง

การศึกษาและ
การเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ

จัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมชื่อโครงการที่

การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทุกระดับ

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

๒๓ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE online 50,000
๒๔ โครงการพัฒนาครู ผู้บริหารโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 100,000
๒๕ โครงการศึกษาดูงานบุคลากรในส านักงาน 200,000
๒๖ โครงการศึกษาดูงานและเพิ่มสมรรถนะผู้บริหาร 163,650
๒๗ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 30,000

๒๘
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา( ห้องเรียนอาชีพ,แนะแนวอาชีพ, เสริมประสบการณ์อาชีพ ม.๓,
 รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้) 100,000

๒๙
โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 50,000

๓๐ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 50,000

๓๑
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียน เป็นเร่ืองของการจัดระบบความปลอดภัยและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคคลให้ความรู้กับนักเรียน 50,000

๓๒ โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง 50,000
๓๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLIT 80,000

๓๔
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 50,000

๓๕ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าส่ือ  DLIT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 230,000

๓๖
โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค การรับนักเรียนและ School  Mapping 200,000

๓๗
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 200,000

๓๘ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานองค์คณะบุคคลและบุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ 50,000

๓๙
โครงการการประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอ านาจแบบ CLUSTER” เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

70,000

๔๐ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 50,000
๔๑ โครงการระบบการควบคุมภายใน 50,000
๔๒ โครงการสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 100,000
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การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง

พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
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ศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด
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ทางการศึกษา
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การเข้าถึง
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การเรียนรู้
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จัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมชื่อโครงการที่

การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทุกระดับ

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/งบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

๔๓ โครงการจัดสรรค่าใช้สอยสนับสนุนการสอน 50,000
๔๔ โครงการค่ายส่งเสริมสร้างก าลังใจนักเรียน ม.๓ 50,000
๔๕ โครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่าย 662,500
๔๖ โครงการด าเนินการค่ายวิชาการ 50,000
๔๗ โครงการประเมินผู้เรียน 30,000
๔๘ โครงการพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 57,950

๔๙
โครงการพัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 45,900

๕๐ โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30,000
๕๑ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 120,000

รวม 1,100,000 780,000 643,650 860,000 200,000 1,416,350
22 16 13 17 4 28คิดเป็นร้อยละ
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ยทุธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี ยทุธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธกิาร ยทุธศาสตร์ สพฐ. ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วดัความส าเร็จ งบประมาณ
ด้านความมั่นคง ด้านความมั่นคง

1. เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

1.๑ น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสาน
พระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์
พระราชา”มาใช้ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้อยา่งยั่งยนื

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
การบูรณาการ “ศาสตร์
พระราชามาใช้ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้อยา่งยั่งยนื

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ศาสตร์พระราชา

๕๐,๐๐๐

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉนัท์
 สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และยดึมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยความสามัคคี 
สมานฉนัท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละ100 ของผู้เรียนทีม่ี
ความรู้ความเขา้ใจวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉนัท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและยดึมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

๕๐,๐๐๐

ตารางสรุปความสอดคล้องยทุธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ยทุธศาสตร์ที ่1 จดัการศึกษาเพือ่ความมั่นคง
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ยทุธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี ยทุธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธกิาร ยทุธศาสตร์ สพฐ. ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วดัความส าเร็จ งบประมาณ

ตารางสรุปความสอดคล้องยทุธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจที่
ถกูต้องเกี่ยวกบัสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยผ่์านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจทีถ่กูต้อง
เกี่ยวกบัสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยผ่์านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็น
พลเมือง

๕๐,๐๐๐

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึ
ประสงค์

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจดักจิกรรมทัง้
ในและนอกห้องเรียนทีเ่อื้อต่อการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อนัพงึประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อนัพงึประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมทีพ่งึประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย        12 ประการ

๑๐๐,๐๐๐

2. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ ส่ิงเสพติด ภัยพบิัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอบุัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ ฯลฯ

 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ี
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่

๕๐,๐๐๐

3. พฒันาการจดัการศึกษา
โรงเรียนในเขตพืน้ทีพ่เิศษให้
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ที่

พฒันาโรงเรียนในเขตพืน้ทีช่ายแดนให้
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ที่

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพืน้ที่
ชายแดนมีการพฒันาการจดั
การศึกษาให้เหมาะสมตามบริบท
ของพืน้ที่

๕๐,๐๐๐
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ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
โรงเรียนทีม่ีพืน้ทีช่ายแดนได้รับ
การพฒันาการจดัการศึกษาได้
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ที่

๒๐,๐๐๐

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แขง่ขนั

ด้านการผลิต พฒันาก าลังคน
และสร้างความสามารถในการ
แขง่ขนั

1. เสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
การพฒันาผู้เรียนอยา่งมีคุณภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลทีเ่หมาะสม

1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
มัธยมศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานและน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภาพ 
และจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบั
หลักสูตร ตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน า
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกดิ
ประสิทธิภาพ ๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จดัการเรียนรู้สอดคล้องกบั
หลักสูตรตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม

๕๐,๐๐๐

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร

๒๐,๐๐๐

ยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพือ่สร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนั
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2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาองักฤษ
 ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน
อยา่งน้อย    1 ภาษา

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาองักฤษ ๕๐,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐0 ของสถานศึกษา
จดัการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนอยา่งน้อย 1 ภาษา

100,000

3. พฒันาระบบการวัดและประเมินผล
ทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบวัดและประเมินผลทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐาน ๑๐๐,๐๐๐

2. พฒันาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้๑. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกจิกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกดิทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแกป้ัญหา และคิด
สร้างสรรค์ใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทัง้ในและนอกห้องเรียน

ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 มี
คะแนนสอบ O-NET ต้ังแต่ร้อย
ละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระ
ทีม่ีจ านวนเพิม่ขึ้นจากปี
การศึกษาทีผ่่านมา

๑๐๐,๐๐๐

 ร้อยละ ๙0 ของผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแกป้ัญหา 
และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้
ผ่านกจิกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)

50,000
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ตารางสรุปความสอดคล้องยทุธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สอดคล้องกบัทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21

๑๐๐,๐๐๐

๓. สนับสนุนการผลิต จดัหาและใช้ส่ือ
การเรียนการสอน เทคโนโลย ี
นวัตกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมทัง้การพฒันาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน
การจดัการเรียนรู้ได้ทัง้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนเพือ่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อยา่งเต็มศักยภาพ

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ผลิต จดัหาและใช้ส่ือการเรียน
การสอนเทคโนโลย ีนวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การเรียนการสอนเทคโนโลย ี
นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้

๔. ส่งเสริมการจดัหลักสูตรทักษะอาชีพ
 ควบคู่ไปกบัวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education) , หลักสูตรระยะส้ัน

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
หลักสูตรทักษะอาชีพอยา่งน้อย 1
 หลักสูตร

๒๐๐,๐๐๐
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๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาผู้เรียน
ทีม่ีความต้องการจ าเป็นพเิศษ (ผู้พกิาร
 ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พเิศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบทีเ่หมาะสม

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ี
ความต้องการจ าเป็นพเิศษ (ผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพเิศษ) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันา
เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม

๒๐๐,๐๐๐

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจดักจิกรรม
แนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอยา่งเขม้แขง็ต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจดั
กจิกรรมแนะแนวเพือ่การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ ๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้นม.3 และม.6 ได้รับการ
ส่งเสริมแนะแนวเพือ่การศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ

๕๐,๐๐๐

3. สร้างขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั

1. ยกระดับผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme  for International 
Student Assessment)

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA (Programme  for 
International Student 
Assessment) สูงขึ้น

๑๐๐,๐๐๐

2. ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่าง ๆ

๑๐๐,๐๐๐
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ร้อยละ ๑๐0 ของผู้เรียนทีม่ี
ความสามารถพเิศษได้รับการ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

๒๐,๐๐๐

3.  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : 
STEM Education) เพือ่พฒันา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ 
สอดคล้องกบัประเทศไทย 4.0

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
จดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
สอดคล้องกบัประเทศไทย 4.0 ๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 85 ของนักเรียนได้
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจยั 
และน าผลการวิจยัไปใช้พฒันา
คุณภาพการศึกษา

1. ส่งเสริมการท าวิจยัเพือ่พฒันาการ
บริหารจดัการศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามี
ผลงานวิจยัและน าผลการวิจยัไป
ใช้ในการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา

๕๐,๐๐๐

2. ส่งเสริมการท าวิจยัเพือ่พฒันา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลโดย

ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวิจยัใน
ชั้นเรียนและน าผลการวิจยัไปใช้
พฒันาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล

๑๐๐,๐๐๐
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ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ด้านการพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

1. พฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบ
ทีห่ลากหลาย

1. พฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพทัง้ระบบเชื่อมโยงกบัการเล่ือน 
  วิทยฐานะในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personals 
Enhancement Based on Mission 
and Functional Areas as Majors) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC)การเรียนรู้ผ่าน

ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขา้รับการพฒันา
ผ่านส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารทีท่ันสมัย

๒๑๐,๐๐๐

ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่ง มี
คุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย

2. พฒันาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

1. พฒันาระบบการบริหารงานบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกบั
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการก าหนด
แผนอตัราก าลัง การสรรหา การบรรจุ
แต่งต้ัง การประเมินและการพฒันา 
การสร้างแรงจงูใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจใน
การท างาน

ร้อยละ 100 ของส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามีแผนอตัราก าลัง
ในการสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง
ตรงความต้องการของสถานศึกษา

๕๐,๐๐๐

ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ร้อยละ 100 ของส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามีระบบการ
ประเมินและการพฒันาครูผู้ช่วย

ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความสุข
ในการปฏิบัติงาน

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และ
เท่าเทียมกนัทางสังคม

ด้านการสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและลดความเล่ือม
ล้ าทางการศึกษา

1. เพิม่โอกาสการเขา้ถงึ
การศึกษาทีม่ีคุณภาพ

1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้
ได้รับโอกาสในการเขา้รับบริการทาง
การศึกษาอยา่งทัว่ถงึ มีคุณภาพและ
เสมอภาค

ร้อยละ 100 ของประชากรวัย
เรียนภาคบังคับได้รับโอกาสใน
การเขา้รับบริการทางการศึกษา
อยา่งทัว่ถงึ มีคุณภาพและเสมอ
ภาค

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 90 ของประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ได้รับโอกาสในการเขา้รับบริการ
ทางการศึกษาอยา่งทัว่ถงึ มี
คุณภาพและเสมอภาค

2. สร้างความเขม้แขง็ของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกนัทาง
สังคม

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพฒันาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๐๐,๐๐๐

ยทุธศาสตร์ที ่4 ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ
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ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพฒันาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพฒันาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุ้มครองนักเรียน

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพฒันาเต็มตามศักยภาพใน
การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม

2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 1. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใน
การจดัการศึกษาทีเ่หมาะสม ส าหรับ
เด็กด้อยโอกาสทีไ่ม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น
 เด็กต่างด้าว เด็กไทยทีไ่ม่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน  เป็นต้น

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมการจดั
การศึกษาทีเ่หมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ ๕๐,๐๐๐

2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการจดัการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
พืน้ที ่อยา่งทัว่ถงึ เช่น การพฒันา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  DLIT

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยใีน
การจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถงึ ๑๐๐,๐๐๐

ด้านการสร้างการ
เติบโตบน คุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม

ด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนทีเ่ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที ่5 จดัการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
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1. จดัการศึกษาเพือ่สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จติส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏิบัติ
ในการด าเนินชีวิต

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับจดักจิกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจติส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
 และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกบัการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
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3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือขา่ยความร่วมมือกบั
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งน้อย 1 
เครือขา่ยขึ้นไป

๑๐๐,๐๐๐

ด้านการปรับสมดุล
และพฒันา ระบบ
การบริหารจดัการ
ภาครัฐ

ด้านการพฒันาระบบและการ
บริหารจดัการ

1. พฒันาระบบบริหารจดัการให้
มีประสิทธิภาพ

1. พฒันาระบบการวางแผน การน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากบั ติดตาม
 ตรวจสอบและประเมินผลเพือ่การ 
บริหารจดัการทีม่ีประสิทธิภาพโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับใช้จา่ยงบประมาณเพือ่การ
บริหารจดัการทีม่ีประสิทธิภาพ มี
การก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยดึหลักธรร

๕๐,๐๐๐

2. พฒันาระบบงบประมาณและการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยเพือ่การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับจดัท าแผนการใช้จา่ย
งบประมาณสอดคล้องแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓๐,๐๐๐

ยทุธศาสตร์ที ่6 พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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3. พฒันาระบบเทคโนโลยดิีจทิัลเพือ่
การจดัการศึกษาทีม่ีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเขา้ถงึได้

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับได้รับการพฒันาระบบ
เทคโนโลยดิีจทิัลเพือ่การจดั
การศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

4. สร้างความเขม้แขง็และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พืน้ที ่เช่น โรงเรียนทีป่ระสบปัญหา
วิกฤตทางการศึกษา (ICU) ,โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียน
คุณธรรม , โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ฯลฯ

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามี
การพฒันาการจดัการศึกษาและ
สร้างความเขม้แขง็และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของพืน้ที่

๒๐๐,๐๐๐

5. ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เขม้แขง็

ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามี
ระบบประกนัคุณภาพภายในทีม่ี
ประสิทธิภาพ

๕๐,๐๐๐

6. ยกยอ่งเชิดชูเกยีรติส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา สถานศึกษาและองค์
คณะบุคคลทีม่ีผลงานเชิงประจกัษ์

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีการยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ 
หน่วยงานองค์คณะบุคคลและ
บุคลากรมีผลงานเชิงประจกัษ์

๑๐๐,๐๐๐

2. สร้างความเขม้แขง็ในการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม

1. ส่งเสริมการบริหารจดัการเขตพืน้ที่
การศึกษาโดยใช้พืน้ทีเ่ป็นฐาน 
(Area-base Management) , 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ
 “CLUSTERs”

สพม. เขต ๒๙ มีการบริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วมอยา่ง
เขม้แขง็ ๕๐,๐๐๐
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2. จดัท าแผนบูรณาการจดัการศึกษา
ร่วมกบัส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
และส านักงานศึกษาธิการภาค

สพม. เขต ๒๙ มีแผนบูรณาการ 
จดัการศึกษา ๕๐,๐๐๐

3. สร้างความเขม้แขง็ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขา่ย 
เช่น เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจดัการการศึกษา ศูนยพ์ฒันากลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต กลุ่ม
พฒันาคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือขา่ยสร้างความ
เขม้แขง็ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยา่งน้อย 1 เครือขา่ย
ขึ้นไป

๒๐๐,๐๐๐

4. ส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนด้วย
พลังประชารัฐอยา่งต่อเนื่อง และยั่งยนื

สพม. เขต ๒๙ มีการสร้างความ
เขม้แขง็ในการบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ

๑๐๐,๐๐๐

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันา
คุณภาพผู้เรียน

1. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน
 สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจ สร้างความตระหนักในการ
จดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน การก ากบัดูแล
 ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพฒันาคุณภาพผู้เรียน

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เขา้ใจ สร้างความตระหนักในการ
จดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน การ
ก ากบัดูแล ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน

๕๐,๐๐๐
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ตารางสรุปความสอดคล้องยทุธศาสตร์ โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

2. ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเขา้ศึกษา
ต่อด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีการประสานขอ้มูลกบั
สถาบันหรือหน่วยงานทาง 
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียน
เขา้ศึกษาต่อด้วยวิธีทีห่ลากหลาย

๕๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐รวมทัง้สิ้น


