คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัด ใชเปนกรอบดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริห าร
จั ด การศึ กษา โดยมี ส าระสํ า คั ญ ประกอบด ว ย วิสัย ทัศน พัน ธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุ ทธ จุดเนน
ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ แผนงาน โครงการ/กิ จ กรรมและงบประมาณ มี ก ารวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ ง
ของแผนปฏิ บั ติการประจํา ป เพื่ อเป น ไปในทิศทางที่ส อดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 –
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คม
แห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยความมั่ น คงแห ง ชาติ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กลยุทธ และ
จุ ด เน น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ นํ า นโยบายและจุ ด เน น กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด
ความสํ า เร็ จ ที่ มุ ง เน น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การขยายโอกาสทางการศึ ก ษา และประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคลองยุทธศาสตร กลยุทธ ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และ มุงสู Thailand 4.0
สาระสํ า คั ญ ประกอบด ว ยทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค กลยุ ท ธ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายเปนอยางดียิ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อใหบรรลุพันธกิจที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพทุกประการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2
ธันวาคม 2563

สารบัญ
หนา
คํานํา
สวนที่ 1
บทนํา สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1
12
32

๑

สวนที่ 1
สภาพทั่วไป
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

๒

สวนที่ 1
อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หน า ที่ ข องคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามมาตรา 38 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แห งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ.2546
และตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ ง ส ว นราชการภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 อ 5 ใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึ กษามี อํา นาจหนา ที่ดํา เนิ นการใหเปน ไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2. วิ เ คราะห ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา และหน ว ยงานในเขตพื้ น ที่
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน
การศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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ขอมูลพื้นฐาน
1. ที่ตั้งสํานักงาน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต 2 ตั้ ง อยู ห มู ที่ 8 ตํ า บลท า ยาง
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย 76120 หมายเลขโทรศัพท 0 3246 1752 หมายเลขโทรสาร
0 3246 1752 ตอ 204 เว็บไซต (Website) http://www.pbi2.go.th พิกัดตําบลทางภูมิศาสตร ละติจูด
(Latitude) 12.930582 เหนือ (N) ลองจิจูด (Longitude) 99.906088 ตะวันออก (E)
2. จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุรี เขต 2 แบงกลุมงานตามตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขอ 6 ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไวดังตอไปนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมนโยบายและแผน
3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
5. กลุมบริหารงานบุคคล
6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
9. หนวยตรวจสอบภายใน
10. กลุมกฎหมายและคดี
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 64 คน
แยกรายละเอียดตามกลุมงานดังนี้
ที่

รายการ

ผอ.เขต

รอง
บุคลากร ลูกจาง ลูกจาง รวม
ผอ.เขต ทางการศึกษา ประจํา ชั่วคราว ทั้งสิ้น

1 ผูบริหารการศึกษา

1

3

-

-

-

4

2 กลุมอํานวยการ

-

-

5

5

5

15

3 กลุมนโยบายและแผน

-

-

6

-

6

4 กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร

-

-

2

-

3

5

5 กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย

-

-

8

1

-

9

6 กลุมบริหารงานบุคคล

-

-

7

1

1

9

7 กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

-

-

1

-

1

2

8 กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
1.ศึกษานิเทศก
2.ธุรการ
9 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

-

-

-

-

-

10 หนวยตรวจสอบภายใน
11 กลุมกฎหมายและคดี
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล

-

4
1
4

1

1
1

4
2
6

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1

3

40

8

12

64
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3. เขตพื้นที่รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 อําเภอ
ไดแก อําเภอทายาง อําเภอชะอํา อําเภอบานลาด อําเภอแกงกระจาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

เทศบาล

องคการบริหารสวนตําบล

ทายาง

12

118

4

9

ชะอํา

9

67

3

4

บานลาด

18

115

1

14

แกงกระจาน

6

52

-

6

รวม

45

352

8

33

ที่มา : ขอมูลกรมการปกครอง
แผนที่เขตบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
อําเภอทายาง

๖

อําเภอชะอํา

อําเภอบานลาด

อําเภอบานลาด

อําเภอแกงกระจาน

๗

4. ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
4.1 โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จํานวน 123
โรงเรียน ดังนี้

รายชื่อโรงเรียน
อําเภอบานลาด

จํานวน 29 โรงเรียน
วัดศาลาเขือ่ น
วัดอินจําปา
วัดมวงงาม
วัดถ้ํารงค
วัดโพธิก์ รุ
วัดเขาทะโมน
วัดทาศาลาราม
วัดจันทาราม
บานดงหวยหลวง
วัดลาดศรัทธาราม
วัดกุม
วัดหนองกาทอง
วัดดอนกอก
บานแหลมทอง
บานไรโคก
บานไรถิ่นนอย
บานหนองไกเถือ่ น
วัดบอบุญ
บานลาดโพธิ์
วัดหวยเสือ
วัดหวา
วัดชอมวง
บานซองฯ
บานโปงสลอด
วัดโพธิ์ลอย
บานหนองโสน
บานพุตุม
บานหนองจอก
วัดหนองแก

อําเภอชะอํา

จํานวน 26 โรงเรียน

นิคมสรางตนเองเขือ่ นเพชรฯ
บานหนองยาว
บานรองระกํา
บานดอนขุนหวย
บานนายาง
บานบางเกตุ
วัดโตนดหลวง
บานโปงแย
บานรางจิก
วัดชางแทงกระจาด
บานอางหิน
วัดหนองศาลา
บานพุหวาย

บานหุบกะพง
ชาวไร
บานหนองเผาถาน
บานดอน
บานเนินทราย
บานบางเกา
บานทุงขาม
บานไรใหมพัฒนา
บานหนองเขื่อน
บานดอนมะกอก
บานบอไร
บานบอหลวง
บานหนองขาม

อําเภอแกงกระจาน
จํานวน 23 โรงเรียน
ชลประทานแกงกระจาน
บานตะเคียนงาม
บานตนเกด
บานพุเข็ม
บานหนองหงษ
บานปาเด็ง
บานหวยกวางจริง
บานหนองสะแก
บานทุงเคล็ด
อ.ฮ.ลิงค
บานหนองปนแตก
บานพุสวรรค

บานวังนางนวล
บานน้ําทรัพย
บานแมคะเมย
บานเขากลิ้ง
บานทาเรือ
บานมะขามโพรง
บานหนองมะกอก
บานซอง
บานหวยปลาดุก
บานสองพี่นอง
บานดานโง
บานหวยไผ

อําเภอทายาง

จํานวน 45 โรงเรียน
บานทามะริด
บานโพรงเข
บานสารเห็ด
บานเขากระปุก
บานหนองคอไก
บานเขาอางแกว
บานสระพระ
เขื่อนเพชร
วัดทาขาม
บานทาไมรวก
บานหนองชุมแสง
วัดพระพุทธบาทฯ
บานทายาง
วัดเขากระจิว
สหกรณบํารุงวิทย
บานหวยตะแกะ
วัดทาเหว
บานดอนเตาอิฐ
วัดมาบปลาเคา
วัดวังไคร
บานแมประจันต
บานหันตะเภา
วัดหนองจอก

บานทุงโปง
บานยางชุม
บานหนองเขาออน
บานโปงเกตุ
บานหนองตาฉาว
บานหนองโรง
บานหนองขานาง
วัดเขื่อนเพชร
วัดทาคอย
บานทาลาว
บานหนองเตียน
บานทากระเทียม
บานหนองแขม
บานหนองบวย
บานหนองน้ําถาย
วัดเขาปากชอง
บานในดง
วัดตาลกง
บานทาโล
บานทาหัวลบ
บานหนองเกตุ
วัดหนองบัว

๘

ขนาดของโรงเรียนในสังกัด
จํานวนนักเรียน

จํานวนโรงเรียน

เปอรเซ็นต

1 - 120

78

63.41

121 - 200

30

24.39

201 - 300

10

8.13

301 - 499

3

2.44

500 – 1499

2

1.63

ที่มา ขอมูลจากงานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน

4.2 นักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น
จํานวน 15,219 คน โดยแยกรายอําเภอ แยกชั้น แยกเพศ รายละเอียดตามตารางขอมูลจํานวนนักเรียน ดังนี้
จํานวนนักเรียน แยกอําเภอ แยกชั้น แยกเพศ

ทายาง

ชะอํา

บานลาด

แกงกระจาน

อ1

อ2

อ3

ป1

ป2

ป3

ป4

ป5

ป6

ม1

ม2

ม3

ชาย
หญิง
รวม

23
11
34

350
336
686

366
324
690

391
399
790

439
390
829

393
362
755

410
337
767

400
339
739

402
368
770

105
74
139

103
67
170

85
73
158

ชาย
หญิง
รวม

อ1
8
4
12

อ2
183
159
342

อ3
188
158
346

ป1
179
173
352

ป2
197
166
363

ป3
194
170
364

ป4
178
159
337

ป5
196
167
363

ป6
181
130
311

ม1
51
24
75

ม2
40
28
68

ม3
30
22
52

ชาย
หญิง
รวม

อ1
8
9
17

อ2
134
128
262

อ3
142
138
280

ป1
153
119
272

ป2
160
167
327

ป3
160
148
308

ป4
141
147
308

ป5
157
147
304

ป6
159
161
320

ม1
41
33
74

ม2
43
28
145

ม3
51
27
78

ชาย
หญิง
รวม

อ1
44
42
86

อ2
165
144
309

อ3
185
172
357

ป1
172
184
356

ป2
223
170
393

ป3
204
159
363

ป4
181
170
351

ป5
184
147
331

ป6
177
159
336

ม1
44
37
81

ม2
37
22
59

ม3
31
43
74

ที่มา ขอมูล Data Management Center : DMC ขอมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563
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4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ทั้งสิ้น จํานวน 960 คน ดังนี้
ตําแหนง
ครูผูชวย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
รวม

ผอ.สพป.
1
1

รอง ผอ.
สพป.
3
3

ที่มา ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล

ศึกษานิเทศก ผอ.ร.ร. รองผอ.ร.ร.
5
5

29
48
1
78

4
4

ครู

รวม

263
214
128
263
1
869

263
214
157
323
3
960
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5. ผลการประเมินคุณภาพ O-NET นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับสังกัด สพฐ.และระดับประเทศ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (องคการมหาชน) ไดประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน โดยมอบหมายใหศูนยสอบสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 นําเสนอผลการประเมิน ในรูป ของคา
คะแนนสู งสุ ด คะแนนต่ํ า สุ ด คะแนนเฉลี่ ย และสว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอผลการประเมิน ราย
โรงเรียนภาพรวมระดับเขตพื้นที่ รายละเอียดตามตารางการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ดังตอไปนี้
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที 6 ปการศึกษา 2562
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน(O-NET)ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
ปการศึกษา 2562 ของศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ
กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เฉลี่ยรวม

เขตพื้นที่
S.D.
X
48.19 13.51
29.11 11.08
31.52 13.92
34.49 12.10
35.83 12.65

X

47.95
30.86
31.60
34.30
36.18

ระดับสังกัด
S.D. ผลตาง X
13.84
0.24
13.93 -1.75
14.74 -0.08
12.96
0.19
13.87 -0.35

X

49.07
34.42
32.90
35.55
37.99

ระดับประเทศ
S.D. ผลตาง X
14.36 -0.88
18.03 -5.31
15.82 -1.38
13.94 -1.06
15.54 -2.16

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสาระที่มีคะแนนสูงสุด คือกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 48.19 รองลงมา คือกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 34.49 และ 31.52 ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรีย นรู ที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ คาเฉลี่ยรอยละ 29.11
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสังกัด พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัด
มี 2 กลุมสาระ คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ
48.19 และ 34.49 และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยต่ํา
กวาระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
จํานวน 25 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ
กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เฉลี่ยรวม

เขตพื้นที่
S.D.
X
51.75 13.62
28.38 6.99
22.21 10.29
28.33 7.10
32.67 9.50

X

55.91
32.98
26.98
30.22
36.52

ระดับสังกัด
S.D. ผลตาง X
15.15 -4.16
13.17 -4.60
15.94 -4.77
8.63
-1.89
13.22 -3.85

X

55.14
33.25
26.73
30.07
36.30

ชั้น

ระดับประเทศ
S.D. ผลตาง X
15.33 -3.39
13.69 -4.87
15.87 -4.52
8.62
-1.74
13.38 -3.63

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสาระที่มีคะแนนสูงสุด คือกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยรอยละ 51.75 รองลงมา คือกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 28.33 และ 28.38 ตามลําดับ กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ําสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยรอยละ 22.21
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสังกัด พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับสังกัด
ทุกกลุมสาระ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ระดั บ ประเทศ พบว า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ํ า กว า
ระดับประเทศทุกกลุมสาระ
6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. อัตราการเขาเรียน
2. อัตราการเรียนตอ
- ชั้น ป.1
- ชั้น ม.1
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- O-NET ป.6
- O-NET ม.3

ปปจจุบัน
2563
100

2564
100

100
100
เพิ่มขึ้น
รอยละ 3
รอยละ 3

100
100
เพิ่มขึ้น
รอยละ 3
รอยละ 3

2565
100

คาเปาหมาย
2566
100

2567
100

2568
100

100
100
เพิ่มขึ้น
รอยละ 3
รอยละ 3

100
100
เพิ่มขึ้น
รอยละ 3
รอยละ 3

100
100
เพิ่มขึ้น
รอยละ 3
รอยละ 3

100
100
เพิ่มขึ้น
รอยละ 3
รอยละ 3
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๓

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา
1. การพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราโชบายพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10

การศึกษาตองมุงพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน คือ
ดานที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง ยึดมั่นใน
ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และมีการเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน
ดานที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม รูจักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ/ชั่ว ดี ปฏิบัติแต
สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง
ดานที่ 3 มีงานทํา และมีอาชีพ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมใน
สถานศึกษาตองมุงมั่นใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงานทํางานจนสําเร็จ การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูต รตองมีจุดหมายใหผูเ รีย นทํา งานเปน และมีงานทํา ในที่สุด ตองสนับ สนุน ผูสํา เร็จ หลักสู ต รมี
อาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ดา นที ่ 4 การเปน พลเมือ งดี การเปน พลเมือ งดี เปน หนา ที ่ข องทุก คน ครอบครัว
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการตองเสริมสรางใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี การเปน
พลเมืองดี คือ “เห็น อะไรที่จ ะทํา เพื่อบานเมือ งไดก็ตอ งทํา ” เชน งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญ ประโยชน
งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560
มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒ นารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหส มกับ วัย โดยสงเสริมและสนับ สนุน ให
องคกรปกครองสว นทองถิ่น และภาคเอกชนเขา มามีสว นรว มในการดํา เนิน การดว ยรัฐ ตอ งดําเนิน การให
ประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และ
จัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ
โดยรัฐ มีห นา ที่ดํา เนิน การ กํา กับ สง เสริม และสนับ สนุน ใหก ารจัด การศึก ษาดัง กลา วมีคุณ ภาพและได
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ กฎหมายวาดว ยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยา งนอยตองมีบ ทบัญญัติเ กี่ย วกับ การจั ด ทํา
แผนการศึก ษาแหง ชาติ และการดํา เนิน การและตรวจสอบการดํา เนิน การใหเ ปน ไปตามแผนการศึก ษา
แหงชาติดวย
การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรีย นใหเปน คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ไดต ามความถนัด ของตน และมีค วามรับ ผิด ชอบตอ ครอบครัว ชุม ชน สัง คมและประเทศชาติใ น
การดําเนิน การใหเ ด็กเล็ก ไดรับ การดูแลและพัฒ นาตามวรรคสอง หรือใหป ระชาชนไดรับ การศึก ษาตาม
วรรคสาม รัฐ ตองดําเนิน การใหผูขาดแคลนทุน ทรัพยไดรับ การสนับ สนุน คาใชจายในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน
ใหจัด ตั้งกองทุน เพื่อ ใชใ นการชว ยเหลือผูขาดแคลนทุน ทรัพย เพื่อลดความเหลื่อ มล้ํา ใน
การศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒ นาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณให แ ก
กองทุน หรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีร วมทั้งการใหผูบ ริจ าคทรัพยสิน เขากองทุน ไดรับ ประโยชนใน
การลดหยอ นภาษีดว ย ทั้ง นี้ ตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ซึ่ง กฎหมายดัง กลา วอยา งนอ ยตอ งกํา หนดให ก าร
บริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว

๑๔

3. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเทศไทยมีการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อใชเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป เพื่อใหการพัฒนาประเทศมีความตอเนื่องและมีแนวทาง
ที่ชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยมีเ ปา หมายใหป ระเทศไทยเขา สูก ารเปน ประเทศที่มีร ายไดสูง ภายในป 2579 ภายใต
ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอยางมั่นคง และยั่งยืน มีความเปนธรรมในสังคม ประเทศไทย
มีบ ทบาทสํา คัญ ในภูมิภ าคและโลก ระบบเศรษฐกิจ ดิจิทัล เขม แข็ง และเติบ โตอยา งมีคุณ ภาพ ทัน สมัย
รับ ผิด ชอบโปรง ใส ตรวจสอบได และประชาชนมีสว นรว ม คนไทยในอนาคตจึง ตอ งมีป ระสิทธิภ าพและ
รวมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบ ท การพัฒนาในอนาคต มีทักษะในการวิเคราะหอยางมี
เหตุผ ล มีภ ูมิคุม กัน ตอ การเปลี่ย นแปลง ภายในสัง คมแหง การเรีย นรู ที่ค นไทยสามารถเรีย นรูไ ดอ ยา ง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
3.2 เปาหมาย
1.) ความมั่นคง
1.1) การมีความมั่น คงปลอดภัย จากภัย และการเปลี่ย นแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุก ระดับ ทั้งระดับ ประเทศ สังคม ชุมชน ครัว เรือน และปจ เจกบุค คล และมีค วาม
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
1.2) ประเทศมีค วามมั ่น คงในเอกราชและอธิป ไตย มีส ถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัต ริย ที่เ ขม แข็ง เปน ศูน ยก ลางและที่ยึด เหนี่ย วจิต ใจของประชาชน ระบบการเมือ งมีค วาม
มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒ นาประเทศ
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
1.4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต
มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
2.) ความมั่งคั่ง
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัว ของเศรษฐกิจ อยางตอเนื่อง ยกระดับ เปน ประเทศใน
กลุมรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒ นาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจ ากการพัฒ นาอยางเท า
เทียมกันมากขึ้น
2.2) เศรษฐกิจ มีค วามสามารถในการแขง ขัน สูง สามารถสรา งรายไดทั้ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุน และการทําธุร กิจ มีบ ทบาทสําคัญในระดับ ภูมิภ าคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
2.3) ความสมบูร ณใ นทุน ที ่จ ะสามารถสรา งการพัฒ นาคนอยา งตอ เนื ่อ ง ไดแ ก
ทุน มนุษ ย ทุน ทางปญ ญา ทุน ทางการเงิน ทุน ที ่เ ปน เครื ่อ งมือ เครื ่อ งจัก ร ทุน ทางสัง คม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3.) ความยั่งยืน
3.1) การพัฒนาที่ส ามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพิ่ม ขึ้น อยา งตอ เนื่อ ง ซึ่ง เปน การเจริญ เติบ โตของเศรษฐกิจ ที่ไ มใ ชท รัพ ยากรธรรมชาติเ กิน พอดีไ มส ราง
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
3.2) การผลิต และการบริโ ภคเปน มิต รกับ สิ่ง แวดลอ ม และสอดคลอ งกับ กฎระเบีย บ
ของประชาคมโลก ซึ่งเปน ที่ย อมรับ รว มกัน ความอุดมสมบูร ณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3.3) ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 วัตถุประสงค
1.) เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท
2.) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึงเทาเทียมเปนธรรม
3.) เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ
4.) เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม
3.4 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคง
ยุท ธศาสตรที่ 1.3 การรัก ษาความมั ่น คงภายใน และความสงบเรีย บรอ ยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับ คุณภาพการศึก ษาและการเรีย นรูใหมีคุณภาพเทา
เทียมและทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุท ธ ศ า ส ต รที ่ 5 . 1 ก า ร จัด ร ะ บ บ อ นุร ัก ษ ฟ น ฟูแ ล ะ ปอ ง กัน ก า ร ทํ า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐให มี
ขนาดที่เหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 6.2 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรที่ 6.3 การปรับ ปรุง กฎหมายและระเบีย บตางๆ ใหทัน สมัย เปน ธรรม
และเปนสากล
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป
ซึ่งเปน การแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูป ธรรม เพื่อเตรีย มความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับ ประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒ นาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญคือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อใหเกิดบูร ณาการการพัฒนาในทุ ก
มิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกัน และการบริหารจัด การความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
เปน เงื ่อ นไขที ่จํ า เปน สํ า หรับ การพัฒ นาที ่ยั ่ง ยืน ซึ ่ง มุ ง เนน การพัฒ นาคนใหม ีค วามเปน คนที ่ส มบูร ณ
สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู
รวมกันอยางสมานฉันท
2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับ
คนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติ
ที่ดีรับ ผิด ชอบตอสังคม มีจ ริย ธรรมและคุณธรรม พัฒ นาคนทุกชว งวัย และเตรีย มความพรอมเขาสูสั ง คม
ผูสูงอายุอ ยา งมีคุณภาพ รวมถึงการสรา งคนใหใชป ระโยชนแ ละอยูกับ สิ่ง แวดลอ มอยา งเกื้อ กูล อนุรัก ษ
ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3) ยึด“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศ
ไทยในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 วิสัย ทัศน “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” หรือเปนคติ พ จน
ประจําชาติวา“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579”ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา
ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจ ที่ล ดความเหลื่อมล้ําและขับ เคลื่อ นการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
4.1 วัตถุประสงค
1.) เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคน
เกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2.) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับ การพัฒ นาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
3.) เพื่อใหเศรษฐกิจ เขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขม แข็ง ของฐานการผลิต และบริก ารเดิม และขยายฐานใหมโ ดยการใชน วัต กรรมที่เ ขม ขน มากขึ้น สรา ง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา
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4.) เพื ่อ รัก ษาและฟ น ฟูท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละคุณ ภาพสิ ่ง แวดลอ มใหส ามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5.) เพื่อ ใหก ารบริห ารราชการแผน ดิน มีป ระสิท ธิภ าพ โปรง ใส ทัน สมัย และมีก าร
ทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6.) เพื่อ ใหมีก ารกระจายความเจริญ ไปสูภูมิภ าคโดยการพัฒ นาภาคและเมือ งเพื ่อ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7.) เพื่อผลักดัน ใหป ระเทศไทยมีความเชื่อ มโยง (Connectivity) กับ ประเทศตา งๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก
4.2 เปาหมายรวม ประกอบดวย
1.) คนไทยมีคุณลักษณะเปน คนไทยที่ส มบูร ณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัด ฐานที ่ด ีข องสัง คม มีค วามเปน พลเมือ งตื ่น รู  มีค วามสามารถในการปรับ ตัว ไดอ ยา งรู เ ท า ทัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2.) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโ อกาสในการเขา ถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสัง คมที่ มี
คุณภาพอยางทั่วถึง และเปนธรรม
3.) ระบบเศรษฐกิจ มีค วามเขม แข็ง และแขง ขัน ได โครงสรา งเศรษฐกิจ ปรับ สู
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัต กรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีร ะบบ
การผลิต และใหบ ริก ารจากฐานรายไดเ ดิม ที่มีมูล คา เพิ ่ม สูง ขึ้น และมีก ารลงทุน ในการผลิต และบริก าร
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการ
สูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4.) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
5.) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย
6.) มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
4.3 ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาประเทศ ประกอบดว ย 10 ยุท ธศาสตร ซึ ่ง เกี ่ย วขอ งกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรา งและพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย ใหความสําคัญ
กับการวางรากฐาน การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกาย
และใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการ
พัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีต อ
สังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บน
พื ้น ฐานของการมีส ถาบัน ทางสัง คมที ่เ ขม แข็ง ทั ้ง สถาบัน ครอบครัว สถาบัน การศึก ษา สถาบัน ศาสนา
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รว มกัน พัฒนาทุน มนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปน ทุนทางสังคมสํา คั ญ
ในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาประเทศโดยมีเ ปาหมาย 1) ใหคนไทยสว นใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกชว งวัย มีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่ มขึ้น
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3) คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
โดยการปรับ เปลี ่ย นคา นิย มคนไทยใหมีคุณ ธรรมจริย ธรรม มีว ิน ัย จิต สาธารณะ และพฤติก รรมที ่ พ ึ ง
ประสงค ดว ยการสง เสริม ใหมีกิจ กรรมการเรีย นการสอนทั้ง ในและนอกหอ งเรีย นที่ส อดแทรกคุณธรรม
จริย ธรรม ความมีร ะเบีย บวิน ัย จิต สาธารณะ รวมทั ้ง เรง สรา งสภาพแวดลอ มภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถใน
การดํา รงชีวิต อยา งมีคุณ คา ดว ยการสง เสริม ใหเ ด็ก ปฐมวัย มีก ารพัฒ นาทัก ษะทางสมองและทัก ษะทาง
สัง คมที่เ หมาะสม พัฒ นาเด็ก วัย เรีย นและวัย รุ น ใหมีทัก ษะการคิด วิเ คราะหอ ยา งเปน ระบบ มีค วามคิด
สรา งสรรค มีทัก ษะการทํา งานและการใชชีวิต ที่พ รอ มเขา สูต ลาดงาน สง เสริม แรงงานให มีค วามรูแ ละ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัย
ตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2) ยุท ธศาสตรที่ 2 การสรา งความเปน ธรรม ลดความเหลื ่อ มล้ํ า ในสัง คม ให
ความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา
และสาธารณสุข รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
จากที่ไดขับ เคลื่อนและผลัก ดัน ในชว งแผนพัฒ นาฯฉบับ ที่ 11 และมุงเนน มากขึ้น ในเรื่อ งการเพิ่มทัก ษะ
แรงงานและการใชนโยบายแรงงานที่สนับ สนุน การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และ
การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ และสัง คมโดยเฉพาะอยา งยิ่ง การสนับ สนุน ในเรื่องการสรา งอาชีพ รายได
และใหค วามชว ยเหลือ ที ่เ ชื่อ มโยง การเพิ ่ม ผลิต ภาพสํ า หรับ ประชากรกลุ ม รอ ยละ 40 รายไดต่ํ า สุด
ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุอาทิ การสนับ สนุน ธุร กิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิส าหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และ
การสนับสนุนการเขาถึงปจจัย การผลิต คุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกัน ก็ตองเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการใชงบประมาณเชิงพื้น ที่และบูร ณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา โดยมีเปาหมาย เพื่อ
เพิ ่ม โอกาสการเขา ถึง บริก ารพื ้น ฐานทางสัง คมของภาครัฐ ดว ยการเพิ ่ม โอกาสใหก ับ กลุ ม เปา หมาย
ประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหส ามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดาน
การศึก ษาในระดับ ที่สูง ขึ้น การไดรับ ขยายการคุม ครองทางสัง คม (Social Protection) และสวัส ดิก าร
(Welfare) ที ่เ หมาะสมอยา งทั ่ว ถึง และเปน ธรรม และการพัฒ นาทัก ษะฝม ือ เพื ่อ ประกอบอาชีพ และ
ยกระดับ รายได โดยขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเ ด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย การดูแล
นักเรีย นยากจนที่อาศัย ในพื้น ที่หา งไกลที่ครอบคลุมตั้งแตก ารสรางรายไดข องครัว เรือนการสนับ สนุน ค า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรีย น
กลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูในพื้นที่หางไกล
3) ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็น ทาทายที่ตอ งเรง ดําเนิน การในชว งแผนพัฒ นาฯฉบับ ที่ 12 ไดแก การสรางความมั่น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับ สนุน การเติบ โตที่เ ปน มิตรกับ สิ่งแวดลอ ม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการ
บริโ ภคพัฒ นาระบบบริห ารจัด การที ่โ ปรง ใสเปน ธรรม สง เสริม การผลิต และการบริโ ภคที ่เ ปน มิต รกับ
สิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากขึ้น ตองเรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาชเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ย ง
ดานภัย พิบัติทางธรรมชาติโ ดยมีเปาหมาย สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
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4) ยุท ธศาสตรที่ 5 การเสริม สรา งความมั่น คงแหง ชาติเ พื่อ การพัฒ นาประเทศ
สู ค วามมั ่ง คั ่ง และยั ่ง ยืน ใหค วามสํา คัญ ตอ การฟน ฟูพื้น ฐานดา นความมั่น คงที่เ ปน ปจ จัย สํ า คัญ ต อ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็น
ตางทางความคิดและอุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขและการเตรีย มการรับ มือกับ ภัย คุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัย สําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศในระยะ 20 ปขา งหนา โดยมีเ ปา หมายเพื่อ ปกปอ งและเชิด ชูส ถาบัน
พระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพ ยสิน มีโ อกาสในการศึก ษาและการประกอบอาชีพ ที่ส รา งรายไดเ พิ่ม ขึ้น โดยการรัก ษา
ความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ ดวยการสรางจิตสํานึก
ของคนในชาติใหมีความหวงแหนและธํา รงรัก ษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย โดยปลูกฝง และ
สรา งความตระหนัก ถึง ความสํ า คัญ และปอ งกัน แกไ ขปญ หาความไมส งบในจัง หวัด ชายแดนภาคใต
โดยกระบวนการสัน ติสุข แนวทางสัน ติวิธี และกระบวนการมีสว นรว มของประชาชนในพื้น ที่ บนพื้น ฐาน
ความแตกตา งทางอัต ลัก ษณแ ละชาติพ ัน ธุ  เพื ่อ ขจัด ความขัด แยง ลดความรุน แรงตามแนวทาง
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
5) ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัด การในภาครัฐ การปองกัน การทุจ ริต ประพฤติ
มิช อบและธรรมาภิบ าลในสัง คมไทย เปน ชว งเวลาสํา คัญ ที่ตอ งเรง ปฏิรูป การบริห ารจัด การภาครัฐ ให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด าน
ใหป ระสบผลสํา เร็จ บรรลุเ ปา หมาย ทั้ง การบริห ารจัด การภาครัฐ ใหโ ปรง ใส มีป ระสิท ธิภ าพ รับ ผิด ชอบ
ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคต
ในป 2579 โดยมีเ ปา หมาย เพื่อ ลดสัด สว นคา ใชจา ยดา นบุค ลากร และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ การบริห าร
จัด การและการใหบ ริการของภาครัฐ การเพิ่มคะแนนดัช นีภ าพลักษณคอรรัป ชั่น ใหอยูสูงกวารอยละ 50
เมื่อสิ้น สุด แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ดว ยการปรับ ปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใสทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา สามารถใหบริการ
ประชาชนในรูป แบบทางเลือ กที ่ห ลากหลายและมีคุณ ภาพ ขา ราชการมีคุณ ภาพ ประสิท ธิภ าพ และ
ความรับ ผิด ชอบตอบทบาทหนาที่ องคกรมีส มรรถนะสูงและมีความทัน สมัย ราชการบริห ารสว นกลางมี
ขนาดเล็ก ลง และราชการบริห ารสว นทอ งถิ ่น มีข นาดที ่เ หมาะสมกับ พื ้น ที ่ร ับ ผิด ชอบ และปอ งกัน
ปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิช อบ เพื่อ ใหสัง คมไทยมีวินัย โปรง ใส และยุติธ รรม รวมทั้ง สรา ง
ความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทยใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้ง
เพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต
6) ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให
ความสํา คัญกับ การใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัย และพัฒ นา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
นวัต กรรมและความคิด สรางสรรคอยางเขมขน ทั้งในภาคธุร กิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให
ความสําคัญกับ การพัฒ นาสภาวะแวดลอมหรือปจ จัย พื้น ฐานที่เ อื้ออํานวยทั้ง การลงทุน ดานการวิจัย และ
พัฒนาการพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัด การ
เพื่อชว ยขับ เคลื่อนการพัฒ นาประเทศใหกาวสูเ ปาหมายดังกลาว โดยมีเ ปาหมาย เพิ่มความเขมแข็งดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
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5. แผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
สํ า นัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษาไดจ ัด ทํ า แผนการศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ.2560-2579
เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปน
กรอบและแนวทางการพัฒ นาการศึกษาและเรีย นรูสําหรับ พลเมืองทุกชวงวัย ตั้งแตแรกเกิด จนตลอดชีวิต
โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผนคือ การมุงเนน การประกัน โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบ ริบ ทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถก าว
ขามกับดักประเทศที่มีรายไดป านกลาง ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560-2567 ไดกําหนสาระสําคัญสําหรับ บรรลุเ ปาหมายของการพัฒ นาการศึกษาใน 5 ประการ
ไดแก 1) การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา(Access) คนไทยทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ไดอยางทั่วถึง 2) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity)สถานศึกษาทุกแหงใหบริการการศึกษาแกผูเรียน
ทุกคนทุกกลุมเปาหมาย ไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม 3) คุณภาพการศึกษา (Quality)
ระบบการศึก ษาที ่ม ีค ุณ ภาพ สามารถพัฒ นาผู เ รีย นใหบ รรลุข ีด ความสามารถเต็ม ตามศัก ยภาพ 4)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุน ทางการศึก ษาที่
คุมคาและบรรลุเปาหมาย 5) ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5.1 วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
5.2 วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ (Objective)
1.) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2.) เพื ่อ พัฒ นาคนไทยใหเ ปน พลเมือ งดี มีค ุณ ลัก ษณะ ทัก ษะและสมรรถนะที่
สอดคลองกับ บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติ
3.) เพื่อพัฒ นาสัง คมไทยใหเ ปน สัง คมแหง การเรีย นรู และคุณธรรมจริย ธรรม รูรัก
สามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่ อม
ล้ําภายในประเทศลดลง
5.3 ยุทธศาสตร
1.) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2.) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
3.) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
5.) การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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5.4 เปาหมายสุดทาย (Ends)
1.) ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ที ่ม ีอ ยู ใ นตัว ตนของแตล ะบุค คล มีค ุณ ลัก ษณะนิส ัย /พฤติก รรมที ่พ ึง ประสงคแ ละอยู อ ยา งพอเพีย ง
มีอ งคค วามรู ที ่สํ า คัญ และทัก ษะการเรีย นรู ที ่เ ชื ่อ มโยงกับ การทํ า งานในศตวรรษที ่ 21 มีท ัก ษะ
การดํารงชีวิต และทักษะความรู ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
2.) ประชากรทุกชวงวัยสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
และการเรียนรู จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลาย และสนองตอบความตองการของผูเรียน
เพื่อ ยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ผา นกระบวนการศึก ษาและการเรีย นรู มีร ะบบการทดสอบ วัด และประเมิน
ผลลัพธ การเรียนรู(Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน เพื่อยกระดับ คุณวุฒิต ามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ภายใตร ะบบ
เศรษฐกิจฐานความรู(Knowledge based Economy) ที่เอื้อตอการสรางสังคมแหงปญญา และการสราง
สภาพแวดลอ มที ่เ อื ้อ ตอ การเรีย นรู ที่ป ระชาชนสามารถแสวงหาความรู แ ละเรีย นรูไ ดด ว ยตนเองอยา ง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
3.) สถานศึก ษามีร ะบบการบริห ารและการจัด การศึก ษาที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
ดวยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถใหบริการการศึกษาที่ต อบสนองความตองการของบริบ ท
เชิงพื้นที่ระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งในฐานะที่เปนศูนยก ลาง
ของการบริการดานการศึกษาในภูมิภ าคอาเซีย น (Hub for Education) และเปนภาคเศรษฐกิจ หนึ่ง ของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สรางรายไดใหกับประเทศไทย
4.) ภาคการศึก ษามีทุน และทรัพ ยากรที่เ พีย งพอ สํา หรับ การจัด การศึก ษาที่ มี
คุณภาพมาตรฐานจากการมีสวนรวมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคสวนของสั งคม
ผานการเสียภาษีตามสิทธิและหนาที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการรวมรับภาระคาใชจาย
ทางการศึกษา
5.) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกในการพัฒ นา
ศัก ยภาพและขีด ความสามารถ รวมทั ้ง เพิ ่ม ผลิต ภาพของทุน มนุษ ย (productivity) ที ่ต อบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อใหประเทศสามารถกาวขามกับดักประเทศที่ มี
รายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวอยางยั่งยืน ภายใตพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
6. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เนนให
ความสําคัญในการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2560 – 2574 กับ ทิศ ทางที่จ ะพัฒ นาการศึก ษาในมิต ิต า งๆ ทั้ง ในมิต ิด า นความมั ่น คง มิติดา น
เศรษฐกิจ มิติดา นสัง คม และมิต ิด า นการบริห ารจัด การภาครัฐ รวมทั้ง ไดว ิเ คราะหส ภาพแวดลอ มทั ้ง
ภายนอกและภายใน(SWOT) ที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ไดแก สถานการณความขัดแย ง
ของคนภายในประเทศอัน เนื่องมาจากปญ หาทางการเมือง ปญ หาความไมส งบในจังหวัดชายแดนภาคใต
การติด กับ ดัก ประเทศที่มีร ายไดป านกลางอัน เนื่อ งมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปญ หาคุณ ภาพแรงงาน
โครงสรางประชากรเขาสูการเปน สังคมสูงวัย การเปด เสรีภ ายใตขอตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซีย น การกาว
กระโดดของเทคโนโลยีไ ปสูสัง คมดิจิทัล เปา หมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน ของโลก (SCGs) อํา นาจหนา ที่ข อง
กระทรวงศึก ษาธิก ารตามที ่ก ฎหมายไดกํ า หนดไวร ัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ ชั ่ว คราว)
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พุท ธศัก ราช 2557 คํ า สั ่ง หัว หนา คณะรัก ษาความสงบแหง ชาติ (มาตรา 44) รัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 รวมทั ้ง ใชผ ลการประเมิน ของแผนพัฒ นาการศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ผานมา การตรวจสอบสถานภาพดานตางๆ
ของกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน และการคาดการณแนวโนมการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
อนาคตมาใชในการรวมวิเคราะห ซึ่งประกอบดวย
6.1 เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา
1.) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
2.) กํ า ลัง คนไดร ับ การผลิต และพัฒ นา เพื ่อ เสริม สรา งศัก ยภาพการแขง ขัน ของ
ประเทศ
3.) มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
4.) คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5.) ระบบบริห ารจัดการการศึก ษามีป ระสิทธิภ าพตามหลักธรรมาภิบ าล โดยการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน
6.2 วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
6.3 พันธกิจ
1.) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล
2.) เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึงเทาเทียม
3.) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
6.4 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ที่มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพและดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุงหวังให
มีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ
ยุท ธศาสตรที่ 3 ผลิต และพัฒ นากํ า ลัง คน รวมทั ้ง งานวิจ ัย ที่ส อดคลอ งกับ ความ
ตอ งการของการพัฒ นาประเทศ ที่มุง หวัง ใหกํา ลัง คนไดรับ การผลิต และพัฒ นาเพื่อ เสริม สรา งศัก ยภาพ
การแขงขันของประเทศ และมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรีย นรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ที่มุงหวังใหการบริการการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับ สภาพ
บริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการและดานความเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุงหวัง
ใหคนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการ ดานความเทาเทียม และดานประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรว ม
ในการจัด การศึกษา ที่มุงหวังใหมีการใชทรัพยากรทั้งดานงบประมาณและบุคลากรไดอยางคุมคา ไมเ กิด
การสูญเปลา และมีความคลองตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานประสิทธิภาพ

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน ไดกํ า หนดนโยบาย ปง บประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒ นาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขัน ของประเทศใน
อนาคต และมุงสู Thailand 4.0 ที่สอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรช าติ พ.ศ.2561-2580 และมีวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน
สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1.จัด การศึก ษาเพื่อ เสริม สรา งความมั่น คงของสถาบัน หลัก ของชาติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.พัฒ นาผู เ รีย นใหม ีค วามสามารถและมีค วามเปน เลิศ ทางวิช าการ เพื ่อ สรา งขีด
ความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒ นาศัก ยภาพและคุณ ภาพผู เ รีย นใหมีส มรรถนะตามหลัก สูต รและคุณ ลัก ษณะใน
ศตวรรษที่ 21
4. สรา งโอกา ความเสมอภาค ลดความเหลื่อ มล้ํา ใหผูเ รีย นทุก คนไดรับ การบริก ารทาง
การศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. พัฒ นาผูบ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีส มรรถนะดานภาษา
และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
6. จัด การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ที ่เ ปน มิต รกับ สิ ่ง แวดลอ ม ยึด หลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0

นโยบาย
1. ดานความปลอดภัย
1.1 พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ใหกับ ผูเรีย น ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูป แบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เ อื้ อ
ตอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
2. ดานโอกาส
2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ
วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย
2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมี
คุณ ภาพตามาตรฐาน วางรากฐานการศึก ษาเพื่อ อาชีพ สามารถวิเ คราะหต นเองเพื่อ การศึก ษาตอ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศัก ยภาพและความถนัด ของตนเอง รวมทั ้ง สง เสริม และพัฒ นาผู เ รีย นที ่ มี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

๒๔

2.3 พัฒ นาระบบดูแ ลชว ยเหลือ เด็ก และเยาวชนที ่อ ยู ใ นการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
เพื่อ ปอ งกัน ไมใ หอ อกจากระบบการศึก ษา รวมทั้ง ชว ยเหลือ เด็ก ตกหลน และเด็ก ออกกลางคัน ใหไ ดร ับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน
2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดานคุณภาพ
3.1 สง เสริม การจัด การศึก ษาใหผู เ รีย นมีค วามรู  มีทัก ษะการเรีย นรูแ ละทัก ษะที่
จําเปนของโลกในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
3.2 พัฒ นาผูเ รีย นใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิต ศาสตร การคิดขั้น สูง
นวัต กรรม วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล และภาษาตา งประเทศ เพื ่อ เพิ ่ม ขีด ความสามารถใน
การแขงขันและการเลือกศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา
3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)
ที ่เ นน การพัฒ นาสมรรถนะหลัก ที ่จํ า เปน ในแตล ะระดับ จัด กระบวนการเรีย นรู แ บบลงมือ ปฏิบ ัติ จ ริง
(Active Learning) รวมทั ้ง สง เสริม การจัด การเรีย นรูที ่ส รา งสมดุล ทุก ดา น สง เสริม การจัด การศึก ษา
เพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ
3.4 พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเ ปน ครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู
4. ดานประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนและสอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่
4.3 บริห ารจัด การโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึก ษา ที ่ม ีจํ า นวนนัก เรีย นชั ้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน
4.4 สงเสริมการจัด การศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัต ถุป ระสงคเ ฉพาะ และสถานศึ ก ษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กลยุทธหนวยงาน
1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2.การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3.การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.การสรา งโอกาสในการเขา ถึง บริก ารการศึก ษาที่มีคุณ ภาพ มีม าตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ที่
1
2
3

ที่
1

ที่
1
2
3
4
5

ตั วชี้วัด ผลสั มฤทธิ์ / ตั วชี้ วัด เปา หมายการให บริการ
1.การจั ดการศึ กษาเพื่ อ ความมั่น คงของสังคมและประเทศชาติ
ตัวชี้ วัด
ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมที่ส ง เสริ ม สนับ สนุน ในการสร า ง
ภู มิ คุ ม กั น พร อ มรั บ มื อ กั บ การเปลี่ย นแปลงและภัย คุก คามรูป แบบใหม
ในทุ กรู ป แบบ
ร อ ยละของนั ก เรี ย นในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ที่ ศึ ก ษาต อ ในโรงเรี ย น
ของรั ฐ เพิ่ มขึ้ น ร อยละ 20 ของนักเรีย นที่สาํ เร็จ การศึ ก ษา
ค า เฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ ขั้น พื้น ฐานในวิช าหลั ก
(O-NET) ป 2561 (34.73)

ค า เป า หมาย
75

ผลการ
ดํา เนิ น งาน
80

20

-

35.77

35.83

2. การจั ดการศึ กษาเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการแขง ขัน ของประเทศ
ตั วชี้ วัด
ค า เป า หมาย
ร อ ยละของสถานศึ ก ษาในเขตพื้น ที่พ ิเ ศษและเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ
พิ เ ศษได รั บ การพั ฒ นาการจั ด การศึก ษาตามบริบ ท
3. การพั ฒ นาและเสริ มสร า งศั กยภาพทรัพ ยากรมนุ ษย
ตั วชี้ วัด
ร อ ยละของผู  เ รี ย นปฐมวั ย มี พั ฒ นาการดา นรา งกาย อารมณ จิต ใจ
สั งคมและสติ ป ญ ญา
ร อ ยล ะขอ งนั ก เรี ย น ที ่ ม ี ค ะ แน นผ ล ก าร ทด ส อบ ท าง ก าร ศึ ก ษ า
ระดั บ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET)ร อยละ 50 ขึ้น ไป เพิ่มขึ้น (*)
จํา นวนผู เ รี ย นได รั บ การพั ฒ นาเต็ม ตามศัก ยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถ (วิ ทยาศาสตร ทั ศนศิล ป นาฏศิล ป ดนตรี กีฬา)
ร อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ผ า นการประเมิน คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงคต าม
หลั กสู ตรระดั บ ดี ขึ้น ไป
จํ า น ว น ส ถ า น ศึ ก ษ า ที ่ ไ ด ร ั บ ก า ร สง เ ส ริม ส นับ ส นุน ก า ร พัฒ น า
ความสามารถด า นวิ ทยาศาสตร คณิตศาสตร เพิ่มขึ้น

80

ค า เป า หมาย

ผลการ
ดํา เนิ น งาน
-

80

ผลการ
ดํา เนิ น งาน
97.81

15,219

15,219

80

91.25

123

123
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ร อ ยละของครู ส อนภาษาอั ง กฤษในระดั บ ชั ้น ประถมศึ ก ษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษาได รั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู ภ าษาอั ง กฤษโดยใช
ระดั บ การพั ฒ นาทางด า นภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
7 ร อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส อนในระดั บ ม.ต น ที่ ไ ด รับ การเตรี ย มความ
พร อ ม ด า นการอ า น คณิ ต ศาสตร และวิ ท ยาศาสตรใ นการประเมิ น
ระดั บ นานาชาติ ตามโครงการ PISA
8 ร อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรีย นการสอนที่ส รา งสมดุล ทุก ด า น
และมี การจั ดการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาพหุป ญ ญารายบุ คคล
9 ร อ ยล ะของนั ก เรี ย นที ่ ไ ด ร ั บ การคัด กรองเพื ่อ พัฒ นาพหุป ญ ญา
รายบุ คคลเพิ่มขึ้น
10 ร อ ยละของนั ก เรี ย นที ่ ไ ด ร ั บ การพัฒ นาใหม ีค วามรู  สมรรถนะหรือ
ทั ก ษะอาชี พ ในด า นต า งๆ เพื่ อ การประกอบอาชี พ การดํา รงชี วิ ต อยู
ร ว มกัน ในสั ง คมอย า งสอดคล อ งตามสภาพความต อ งการและบริ บ ท
ของแต ล ะพื ้ น ที ่ ตลอดจนความทา ทายที ่เ ปน พลวัต รของโลกใน
ศตวรรษที่ 21
6

80

100

100

100

80

80

80

100

80

100

(*) เนื่ อ งจากมี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง นโยบายการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น
พื้ น ฐาน (O-NET) ลงวั น ที่ 25 ธั น วาคม พ.ศ.2563 เปาหมายในการรายงานจึง รวมเฉพาะนั กเรีย นชั้ น
มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 6 เท า นั้ น
4. การสร า งโอกาสในการเข า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐานและลดความ
เหลื่ อมล้ําทางการศึ ก ษา
ที่
ตั วชี้ วัด
ค า เป า หมาย ผลการ
ดํา เนิ น งาน
1 อั ต ราการเข า เรี ย นของผู เ รี ย นแตล ะระดับ การศึก ษาต อ ประชากรกลุ ม
อายุ
- ระดั บ ปฐมวั ย
80
100
- ระดั บ ประถมศึ กษา
80
100
- ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนต น
80
100
- ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีว ศึกษา)
80
84.65
2 จํา นวนผู เ รี ย นที่ เ ป น ผู พิ ก าร ผู ด อ ยโอกาสเขา ถึ ง บริก ารการศึก ษาและ
80
100
การพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ ก ารทางการศึ ก ษาที ่ เ หมาะสมตาม
ความจํา เป น
3 ร อ ยล ะของส ถานศึ ก ษาในเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ได ร ั บ ก า ร
80
พั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาตามบริ บ ท
4 ร อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ เงิ น อุด หนุน ป จ จัย พื้น ฐานสํา หรับ นัก เรีย น
80
100
ยากจน
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ที่
1

ที่
1
2
3
4
5

5. การจั ดการศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต ที่เปน มิตรกับ สิ่ งแวดล อม
ตั วชี้ วัด
ค า เป า หมาย
ร อ ยละของนั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามเขา ใจและตระหนัก ในการอนุรั ก ษ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ ม
6. การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การศึก ษา
ตั วชี้ วัด
จํานวนกระบวนงานที่ ได รั บ การปรับ เปลี่ย นใหเปน ดิจิทัล เพิ่ มขึ้น
โครงการของ สพฐ.ที่ มีผ ลสั มฤทธิ์ตอเปาหมายยุ ทธศาสตรช าติเ พิ่ มขึ้น
ร อ ยละของสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ย การประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสของหน ว ยงาน (ITA) ไมนอ ยกวา รอ ยละ
85
ร อ ยละของนั ก เรี ย นสั ง กั ด สพฐ.มีพ ฤติ ก รรมที่ย ึ ด มั่น ความซื่ อ สั ต ย
สุ จ ริ ต
ร อ ยละของสถานศึ ก ษานํา ร อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษามี ค วามอิ ส ระ
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วิสัยทัศนจังหวัดเพชรบุรี
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยู นากิน นาเที่ยวระดับประเทศ”
ยุทธศาสตร (Strategies)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนดวยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร และใหเติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมือง การคา การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
จุดยืนจังหวัดเพชรบุรีดานการศึกษา
1.สรางเมืองเพชรบุรีใหเปนสังคมคุณภาพที่มีเอกลักษณของการเปนสังคมอุดมปญญา สังคมเอื้อ
อาทรตอกันสังคมแหงโอกาสสําหรับทุกคน สังคมเปนธรรมและเทาเทียม สังคมคุณธรรมเขมแข็ง และเปนสังคม
แหงความเกื้อกูลแบงปน มุงพัฒนาใหเปนตนแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ที่เปนเมือง นาอยู นากิน นาเที่ยว
2.การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเน นให มี
ความอุดมสมบูรณ มีระบบการจัดการทั้งตนทางกลางทางและปลายทาง ที่มีประสิทธิภาพในการเปน แหล ง
ตนทุนที่มีคุณคาตอระบบการเกษตร การทองเที่ยว การพัฒนาจังหวัด และวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชนมุงสราง
จังหวัดใหมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรีดานการศึกษา
การเสริมสรางความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธจังหวัดเพชรบุรีดานการศึกษา
เสริมสรางความพรอมของจังหวัดใหมีศักยภาพในการเปนเมืองแหงการเรียนรู พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงกาวสูสากล
สถานภาพดานการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

จุดยืนจังหวัดเพชรบุรีดานการศึกษา
1.สรางเมืองเพชรบุรีใหเปนสังคมคุณภาพที่มีเอกลักษณของการเปนสังคมอุดมปญญา สังคมเอื้อ
อาทรตอกันสังคมแหงโอกาสสําหรับทุกคน สังคมเปนธรรมและเทาเทียม สังคมคุณธรรมเขมแข็ง และเปนสังคม
แหงความเกื้อกูลแบงปน มุงพัฒนาใหเปนตนแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ที่เปนเมือง นาอยู นากิน นาเที่ยว
2.การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเน นให มี
ความอุดมสมบูรณ มีระบบการจัดการทั้งตนทางกลางทางและปลายทาง ที่มีประสิทธิภาพในการเปน แหล ง
ตนทุนที่มีคุณคาตอระบบการเกษตร การทองเที่ยว การพัฒนาจังหวัด และวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชนมุงสราง
จังหวัดใหมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
วิ สัยทั ศ น สํา นั กงานศึ กษาธิ การจังหวัด เพชรบุรี
“ประชากรมีความมั่นคงในชีวิต มีศักยภาพในการแขงขัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง”
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต อยางทั่วถึงและเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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8. ทิศทางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทบทวนภารกิจ และกําหนดแผนการดําเนิน โครงการกิจ กรรมแนวทางการ
ดําเนินงานโดยวิเคราะหจากกรอบนโยบายดานสังคมของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน นโยบายการพัฒ นาบูร ณาการการศึกษากลุมจังหวัดนํามา
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกภายในองคกรใหเปนปจจุบันแลวกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
กลยุทธและเปาหมายการดําเนินงานบริหารการจัดการศึกษาในอนาคตเพื่อใหหนวยงานในสังกัดทุกระดับไดใช
เปนกรอบในการดําเนินงานที่สอดคลองเชื่อมโยงสัมพันธ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
8.1 วิสัยทัศน
“เปนองคกรคุณภาพทางการศึกษา สรางคนดี มีความสุขบนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกลสูศตวรรษที่ 21”
8.2 พันธกิจ
๑. จั ดการศึ กษาเพื่อเสริ มสร า งความมั่น คงของสถาบัน หลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓. พั ฒ นาศั กยภาพและคุ ณภาพผู เรียนใหมีส มรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม
๕. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา
๖. จัด การศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เ ปน มิต รกับ สิ่งแวดลอม ยึด หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
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8.3 คานิยมองคกร
“พลัง 2 (พลังกาย พลังใจ) พัฒนา 3 (พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาตน)

8.4 เปาประสงค
๑. ผู เ รี ย นมี ความรั กในสถาบั น หลั กของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู เ รี ย น เป น บุ ค คลแห ง การเรี ย นรู คิ ด ริ เ ริ่ ม และสร า งสรรค น วั ต กรรม มี ค วามรู มี ทั ก ษะ
มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย นในศตวรรษที่ ๒๑ มี สุ ข ภาวะที่ เ หมาะสมตามวั ย
มี ค วามสามารถในการพึ่ ง พาตนเอง ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการเป น พลเมื อ ง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๔. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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8.5 กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
กลยุทธที่ 2 : การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
กลยุทธที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
กลยุทธที่ 4 : การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กลยุทธที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
8.6.จุดเนน
๑) การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา
๒) พัฒนานักเรียนใหอานออก เขียนได คิดเลขเปน 100%
3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเรียนสูงกวาระดับประเทศ อยางนอยรอยละ 3
4) สงเสริมผูเรียนใหมีความใฝรู คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 อยาง
นอยรอยละ 80
5) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซื่อสัตยสุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง 6. มุงมั่นในการทํางาน 7. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ
6) สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่ว ถึ งมี
คุณภาพและเสมอภาค รอยละ ๑๐๐
7) มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ รอยละ 100
8) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับ
การเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย รอยละ 100
9) สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 100
10) สงเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 100
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๔

แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไดวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม เปนไปตามกรอบ
ยุ ท ธศาสตร ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายรั ฐ บาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและ
จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายจุดเนนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต 2 โดยได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ในวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท เพื่อใชสําหรับบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
1. งบบริหารจัดการสํานักงาน (งบดําเนินงาน)
จํานวน 3,534,000 บาท
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
จํานวน 2,914,000 บาท
1.2 คาสาธารณูปโภค
จํานวน 620,000 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จํานวน 1,466,000 บาท
ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ที่
รายการงบประมาณ
1 งบบริหารสํานักงาน
- คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
รวมงบประมาณงบบริหารสํานักงาน
2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กลยุทธที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
- กลยุทธที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
- กลยุทธที่ ๔ การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
- กลยุทธที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- กลยุทธที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
รวมงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
2,914,000
620,000
3,534,000
73,000
200,00๐
180,610
160,000
137,950
714,440
1,466,000
5,000,000

๓๕

ตารางแผนการใชจายงบดําเนินงาน งานประจํา ปงบประมาณ 2564 จําแนกเปนรายไตรมาส
รายการ
คาปฏิบัติงานการนอกเวลาราชการ
คาซอมแซมยานพาหนะ
คาซอมแซมครุภณ
ั ฑ
คาซอมแซมสิ่งปลูกสราง
คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
คาใชสอยในการตอ พรบ.รถยนต
คาใชจายในการประชุม(กตปน./
ผูบริหาร/พุธเชา ฯลฯ)
คาตอบแทนลูกจาง
คาใชสอยอื่นๆ/น้ําดื่ม/คาขนขยะ
คาวัสดุ
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาสาธารณูปโภค
รวมคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

การเบิกจาย
งบ
ประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
100,000
25,000
25,000
25,000
100,000
25,000
25,000
25,000
100,000
25,000
25,000
25,000
120,000
30,000
30,000
30,000
100,000
25,000
25,000
25,000
10,000
2,500
2,500
2,500

ไตรมาสที่ 4
25,000
25,000
25,000
30,000
25,000
2,500

150,000

37,500

37,500

37,500

37,500

1,604,000
50,000
400,000
180,000
620,000
3,534,000

401,000
12,500
100,000
45,000
155,000
883,500

401,000
12,500
100,000
45,000
155,000
883,500

401,000
12,500
100,000
45,000
155,000
883,500

401,000
12,500
100,000
45,000
155,000
883,500

๓๖

ตารางงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสดงโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามกลยุทธ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ที่

โครงการ

1 อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตนเพิม่ เติม
ขั้นความรูทั่วไป
รวม

งบ
กลุมทีร่ ับผิดชอบ
ประมาณ
73,000
สงเสริม

หมายเหตุ
งบพัฒนาฯ

73,000

กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่

โครงการ

1 กีฬาสานสัมพันธ เสมาเพชร 2 (นักเรียน)
รวม

งบ
กลุมทีร่ ับผิดชอบ
ประมาณ
200,00๐
สงเสริม
200,00๐

หมายเหตุ
งบพัฒนาฯ

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ที่
1
2

โครงการ
ประชุม ผอ.สพป./รองผอ.สพป./ผอ.ร.ร./ ผอ.กลุม /หนวย
บุคลากรทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหและตรวจสอบความถูกตอง แบบ
รายงานผูส ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.3)
รวม

งบ
กลุมทีร่ ับผิดชอบ
ประมาณ
150,000 อํานวยการ

งบพัฒนาฯ

30,610

งบพัฒนาฯ

สงเสริม

หมายเหตุ

180,610

กลยุทธที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ที่

โครงการ

1 พัฒนาทักษะทางดานภาษาไทย

รวม

งบ
กลุมทีร่ ับผิดชอบ
ประมาณ
160,000
นิเทศ
160,000

หมายเหตุ
งบพัฒนาฯ

กลยุทธที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1 พัฒนาสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ และกิจกรรม 5 ส
รวม

งบ
กลุมทีร่ ับผิดชอบ
ประมาณ
137,950 อํานวยการ
137,950

หมายเหตุ
งบพัฒนาฯ

๓๗

กลยุทธที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ที่
1
2
3
4
5
6

งบ
กลุมทีร่ ับผิดชอบ
ประมาณ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ 23,600
อํานวยการ
การควบคุมภายในใหกับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงาน
91,260
อํานวยการ
การจัดการศึกษา
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ
400,000
แผน
สพป.เพชรบุรี เขต 2
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
100,000
ICT
ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2564
59,580 ตรวจสอบภายใน
อบรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
40,000
แผน
รวม
714,440
โครงการ

หมายเหตุ
งบพัฒนาฯ
งบพัฒนาฯ
งบพัฒนาฯ
งบพัฒนาฯ
งบพัฒนาฯ
งบพัฒนาฯ
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายสุรวิทย ทับเหล็ก

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

นายมานิตย สีสงา

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

นายอดิศร โยธะชัย

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

นายสิทธิชัย สารมาศ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

คณะทํางาน
1. นางสาวสุขสันต ไชยนิล
2. นางนิภา อยูเย็น
3. นางณัฎฐิยา แกวถาวร
4. นางประกาย แสนกลา
5. นางสุภัตรา ชะเอม
6. นายเอกลักษณ พุดเหียง
7. นายพงษโรจน เรืองศรี
8. นายปรีชา รอดมี
9. นางกันตกมล บุญนําศิริจิต
10. นางฉันทิสา พุมไสว
11. นายสาโรจน นุษพรรณ
12. นางศศิธร อวมกลับ
13. นางทิพวรรณ ใจปราศรัย
14. นายอดุล ออนละมูล
15. นางกชพรรณ เบญจานุกร
16. นายภมร สุขมาก
17. นายตรีภพ เทียนฟก

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการสงเสริมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ
นิติกรชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอ ํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
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