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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  ฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้จัดทำขึ้นเพื ่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีร ีขันธ์ เขต 1  ที ่มีความเชื ่อมโยงสอดคล้องกับ            
แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนระดับที ่ 3 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัต ิการประจำปี  นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 256๖ และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีปัจจัยความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนเพื ่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สำหรับนำไปใช้เป็น      
กรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของหน่วยงาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณคณะทำงาน    
และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้คำแนะนำ  ข้อเสนอแนะ และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทำให้ “แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์และคาดหวังว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง     
จะร่วมกันผลักดันให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป 
 
                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
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                  ส่วนที่  1 

บทนำ 

 

บริบททั่วไป 
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ความยาวจากทิศเหนือ

จรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุด      
ของประเทศอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงเขตแดนสาธารณรัฐ       
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตาม
เส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.62 
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

 

 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี 

ทิศใต ้  ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ  และอำเภอปะทิว
  จังหวัดชุมพร   

ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

          แผนที่จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
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 การปกครอง      แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ดังนี้ 

 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 61 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาล  
เมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลตำบล 14 แห่ง, และองค์การบริหารส่วนตำบล  44 
แห่ง 

 

คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์
 

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ 

 

 

ตราประจำจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม 
สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 239/1      
หมู่ที่ 2  ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

 
 
 
 

 
 

แผนผังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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  พื้นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอ
บางสะพานน้อย 

 
ตารางที่ 1  พื้นทีร่ับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
               ประจวบคีรขีันธ์  เขต 1 

 

อำเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง
จาก

อำเภอถึง
จังหวัด 
(กม.) 

เขตปกครอง 

ตำบล 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตำบล 

อบต. หมู่บ้าน 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 830 0 6 1 2 5 63 

ทับสะแก 538 48 6 0 1 6 65 
บางสะพาน 868 91 7 0 3 7 71 
บางสะพานน้อย 720 110 5 0 1 5 41 

รวม 2,956  24 1 7 23 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนที่พื้นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 



5 
 

 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใต้เขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2546  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน      
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา  และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ  รวมทั้งกำกับติดตามตรวจสอบ   
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. กำกับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน        
การจัดการศึกษา  และพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 8. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย 
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 10. ประสาน  ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติงานทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช 2546  
และ 2553 เพื ่อให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุ่นพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   
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  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งส่วนราชการภายในตาม
โครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้ 
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จำนวนนักเรียนในสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

ตารางที่ 2  จำนวนนักเรียนรายอำเภอ จำแนกตามระดับชั้น 

 

อำเภอ/เพศ/ระดับชั้น ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

เมืองประจวบฯ ชาย 680 2,261 239 0 3,180 
หญิง 602 2,082 205 0 2,889 
รวม 1,282 4,343 444 0 6,069 
ห้อง 92 263 22 0 377 

ทับสะแก ชาย 457 1,354 252 0 2,063 
หญิง 409 1,251 182 0 1,842 
รวม 866 2,605 434 0 3,905 
ห้อง 63 160 21 0 247 

บางสะพาน ชาย 1,060 2,943 640 58 4,701 
หญิง 997 2,770 500 103 4,370 
รวม 2,057 5,713 1,140 161 9,071 
ห้อง 109 286 48 5 448 

บางสะพานน้อย ชาย 521 1,634 385 0 2,540 
หญิง 526 1,476 315 0 2,317 
รวม 1,047 3,110 700 0 4,857 
ห้อง 66 165 36 0 267 

รวม ชาย 2,718 8,192 1,516 58 12,484 
หญิง 2,534 7,579 1,202 103 11,418 
รวม 5,252 15,771 2,718 161 23,902 
ห้อง 330 874 127 5 1,336 

ร้อยละ 22 66 11 1 100 

 
ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2565 
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แผนภูมิที่ 1 จำนวนนักเรียนรายอำเภอ จำแนกตามระดับชั้น 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 จำนวนห้องเรียนรวมทกุระดับการศึกษา 
 

ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2565 
  

92

263

2263

160

21

109

286

48 566

165

36

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย

1,282 

4,343

444
866

2,605

434

2,057 

5,713

1,140

161

1,047 

3,110

700

ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย 
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 จำนวนนักเรียนจำแนกตามขนาด 
 1) ขนาดที่ 1 มีนักเรียน     1   -    120 คน   มีทั้งหมด 56 โรง คิดเป็นร้อยละ  47.45  
 2) ขนาดที่ 2 มีนักเรียน 121   -    200 คน   มีทั้งหมด 32 โรง คิดเป็นร้อยละ  27.11 
 3) ขนาดที่ 3 มีนักเรียน 201   -    300 คน   มีทั้งหมด 11 โรง คิดเป็นร้อยละ  9.32 
 4) ขนาดที่ 4 มีนักเรียน 301   -    499 คน   มีทั้งหมด  9  โรง คิดเป็นร้อยละ   7.62 
 5) ขนาดที่ 5 มีนักเรียน 500   - 1,499 คน   มีทั้งหมด  9  โรง     คิดเป็นร้อยละ   7.62 
 6) ขนาดที่ 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน   มีทั้งหมด  1  โรง คิดเป็นร้อยละ   0.88 
 7) ขนาดที่ 7 มีนักเรียน  2,500 คนขึ้นไป    ไมม่ี 
 
ตารางที่ 3  จำนวนโรงเรียนรายอำเภอ จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
อำเภอ ขนาด 

1 
ขนาด  

2 
ขนาด 

3 
ขนาด 

4 
ขนาด 

5 
ขนาด 

6 
ขนาด 

7 
รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 7 2 2 1 1 0 35 

ทับสะแก 12 9 1 2 1 0 0 25 

บางสะพาน 13 11 5 2 5 0 0 36 

บางสะพานน้อย 9 5 3 3 2 0 0 22 

รวม 56 32 11 9 9 1 0 118 

ร้อยละ 47.45 27.11 9.32 7.62 7.62 0.88 0 100 
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ตารางที่ 4  จำนวนโรงเรียนตามระดับชั้นที่เปิดสอน  จำแนกรายอำเภอ 

 

ตารางที่ 5  จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำแนกรายอำเภอ 

 

อำเภอ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 37.29 7 20.00 

ทับสะแก 13 22.03 6 17.14 

บางสะพาน 14 23.73 12 34.29 

บางสะพานน้อย 10 16.95 10 28.57 

รวม 59 100 35 100 

ร้อยละ 62.77 37.23 

 

 

 

 

อำเภอ ระดับชั้นที่เปิดสอน 
อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 28 7 0 35 

ทับสะแก 19 6 0 25 

บางสะพาน 24 11 1 36 

บางสะพานน้อย 12 10 0 22 

รวม 83 34 1 118 

ร้อยละ 70 29 1 100 
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 รายชื่อโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1              
จำนวนทั้งสิ้น 118 โรง  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

บ้านหนองกก    บ้านทุ่งเคล็ด 
ด่านสิงขร     อุดมราชภักด ี
บ้านทางหวาย    บ้านหนองหิน 
บ้านคลองวาฬ    บ้านหว้ากอมิตรภาพท่ี 72 
บ้านห้วยใหญ่    เศรษฐพานิชวิทยา 
พัฒนาประชานุเคราะห์    บ้านห้วยน้ำพ ุ
ประชารังสรรค์    วัดปากคลองเกลียว 
บ้านท่าฝาง     วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 
บ้านคอกช้าง    บ้านหนองปุหลก 
บ้านยุบพริก     บ้านคลองชายธง 
ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์     บ้านบึง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)   บ้านคั่นกระได 
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์    หาดสนุกราษฎร์บำรุง 
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์      บ้านอ่าวนอ้ย 
บ้านหนองเสือ    เนินแก้ววิทยาคาร 
บ้านย่านซ่ือ     สามัคคีร่วมจิต 
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)   วังมะเด่ือ 
ประชาบูรณะวิทยา  
 

ทั้งหมด 35 โรง 

อำเภอบางสะพาน 
บ้านห้วยทรายขาว  บ้านดอนทอง 
วัดนาผักขวง  บ้านถ้ำเขาน้อย 
บ้านดอนสง่า  อนุบาลบางสะพาน 
ไตรกิตทัตตานนท์  บ้านดงไม้งาม 
บ้านมรสวบ  บ้านเขามัน 
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บ้านหนองจันทร์ 
บ้านยางเขา  บ้านหนองหญ้าปล้อง 
บ้านวังยาว   บ้านทองมงคล 
บ้านราษฎร์ประสงค์  บ้านธรรมรัตน ์
บ้านในล็อค   วัดธงชัยธรรมจักร 
วัดดอนยาง   บ้านหนองมงคล 
บ้านทุ่งเชือก  บ้านหนองระแวง 
วัดถ้ำคีรีวงศ์  บ้านหินกอง 
บ้านชะม่วง   บ้านสวนหลวง 
บ้านห้วยแก้ว  บางสะพาน 
บ้านท่าขาม  บ้านดอนสำราญ        
บ้านดอนสำนัก  บ้านคลองลอย 
บ้านวังน้ำเขียว  ธนาคารออมสิน 
 

ทั้งหมด 36 โรง 
 

อำเภอทับสะแก 
 

บ้านพุตะแบก          วัดทุ่งกลาง 
บ้านดอนใจด ี          บ้านมะเดื่อทอง  
วัดนาหูกวาง           วัดนาล้อม  
อนุบาลทับสะแก           บ้านดอนทราย 
ประชาราษฎร์บำรุง          สมาคมเลขานุการสตรี 2 
บ้านเหมืองแร่          บ้านทุ่งตาแก้ว 
อ่างทองพัฒนา          บ้านไร่ใน 
บ้านหินเทิน           บ้านเนินดินแดง 
ประชาพิทักษ์          บ้านทุ่งยาว 
บ้านห้วยยางมิตรภาพท่ี 35      บ้านอ่างทอง 
บ้านสีดางาม       บ้านวังยาง 
วัดหนองหอย          บ้านหนองมะค่า 
วัดทุ่งประดู่ 
 

 
 
 
 

ทั้งหมด 25 โรง 
 
 

อำเภอบางสะพานน้อย 
 

มูลนิธิศึกษา  บ้านไร่บนสามัคคี 
บ้านบางเจริญ  บ้านทองอินทร์ 
บ้านช้างเผือก  บ้านไชยราช 
อนุบาลบางสะพานน้อย บ้านบางเบิด 
บ้านฝั่งแดง   วัดกำมะเสน 
บ้านห้วยสัก  บ้านทุ่งสีเสียด 
บ้านทรายทอง  บ้านหนองฆ้อง 
บ้านทุ่งไทร   บ้านบางสะพานน้อย 
วัดดอนตะเคียน  บ้านทุ่งกะโตน 
บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) บ้านหนองห้วยฝาด 
วัดเขาราษฎร์บำรุง  บ้านปากแพรก 
 

 

 

 

ทั้งหมด 22 โรง 
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ตารางที่ 6  รายชื่อศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน จำแนกรายอำเภอ 
 

อำเภอ/กลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
1.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 1 (บ่อนอก) 
2.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 2 (อ่าวน้อย) 
3.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 
4.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 

 
8 

12 
4 

11 
อำเภอทับสะแก 
5.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 1 (ห้วยยาง แสงอรุณ) 
6.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 2 (เขาล้าน ทับสะแก) 
7.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 3 (นาหูกวาง อ่างทอง) 

 
6 
8 

11 
อำเภอบางสะพาน 
8.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 1 (ชัยเกษม) 
9.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 
10.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 
11.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 

 
8 

11 
7 

10 
อำเภอบางสะพานน้อย 
12.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 1 (บางสะพาน ช้างแรก) 
13.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 
14.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 

 
8 

10 
4 

รวม 118 

 
 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 

  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1  มีนักเรียนทั้งสิ้น  14  คน    ดังนี้ 
 - ระดับปฐมวัย    จำนวน  6 คน 
 - ระดับประถมศึกษา   จำนวน  8  คน       

ที่มา :  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 7  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 
 

ท่ี ประเภท / ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ 
1. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ข.  

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 

2. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (1)  
3 ศึกษานิเทศก์ 10 

3. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)  
4 นักจัดการงานทั่วไป 4 
5 นักวิชาการศึกษา 4 
6 นักประชาสัมพันธ์ 0 
7 นักทรัพยากรบุคคล 6 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 7 
9 นักวิชาการพัสด ุ 2 
10  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 
12 นิติกร 2 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 5 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ 0 
16 ลูกจ้างประจำ 4 
17 พนักงานราชการ 5 
18 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจา้ง 13 

รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ ทั้งสิ้น 71 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

19 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 93 
20 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 9 
21 คร ู 1,198 
22 ลูกจ้างประจำ 26 
23 พนักงานราชการ 41 
24 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจา้ง 209 

  รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,576 
 
ที่มา  : กลุ่มบริหารงานบุคคล  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มถิุนายน  2565  
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ส่วนที่ 2 

แนวทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
  
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  หมวด 5  หน้าที่ของรัฐ  มาตรา  54  บัญญัติว่า  
“รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง     
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  ปี  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3  กำหนดว่า  “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6  แนวนโยบายแห่งรัฐ  มาตรา  65  บัญญัติว่า  “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ โดยให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหนา้ 
และการกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของภารกิจ  และเพื ่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ           
ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณ      
ที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบโดยทั่วกัน และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ        
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
(รัชกาลที่ 10)  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
     1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
              1.3 มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
     1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
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 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
     2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
     2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
     2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
     3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน 
รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
     3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและ  
มีงานทำในที่สุด 
     3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองที่ดี 
     4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
     4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี 
    4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัครงาน
บำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร 

 
  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว 
  แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการ
ปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
  แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการ
พัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจำปี 
 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561–2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ  ดังนี้  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว     
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ     
ตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์  คือ  
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 1. ด้านความมั่นคง 
 2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1. ด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข     
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ  และทุกระดับ   
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้น    
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร    
ที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ          
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ       
ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคง     
ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาตทิี่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต 
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั ้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย         
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญ
การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง 
และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   มีเป้าหมายการพัฒนา        
ที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม     
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ     
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการ
ให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ
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นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคสว่น
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมยั 
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
   ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ และ (๔) ความเสมอภาค
ในกระบวนการยุติธรรม 
 
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

    2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) 
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ โดยเป็นแผนระดับที่ ๒ 
หลักที่ได้มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน มากำหนดประเด็น
การพัฒนาในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการ
พัฒนาจะไม่มีความซ้ำซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับชาติ 
มิได้เป็นแผนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
        แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ยังคงมี ๒๓ 
ประเด็น ได้แก่ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล         
(๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้ 
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
        การดำเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 
(ฉบับปรับปรุง) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  มีดังนี้ 
       1) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
        (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท ประกอบด้วย 1) คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และ 2) คนไทย
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  
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          (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท ประกอบด้วย 1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และ 2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
       2) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต (รอง) 
        (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
        (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย  และ 2) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
       3) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
        (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  คือ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  
        (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท คือ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม 
       4) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง (รอง) 
        (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท คือ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกระดับเพิ่มข้ึน  
        (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 
       5) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
        (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท คือ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นคนไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  
        (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  คือ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
       6) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ (รอง) 
        (6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
        (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท คือ การป้องกันการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

   2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
      หมุดหมายการพัฒนา  
      1. หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต (หลัก) 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
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     ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
     กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน  มีอุปนิสัยที่ดี  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้         
ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนช่วงวัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จำเป็น
และเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพและ
เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม  
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียน     
ในระบบการศึกษาปกติ  
     2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม      
ที่เพียงพอ เหมาะสม 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
     ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
     ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการ      
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
     กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ 
จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย    
ด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริง
หรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
หรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
    3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
     ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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     เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
     ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 
ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
     กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน
โดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีความจำเป็นที่ภาครัฐต้อง
ดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนวิสาหกิจเพื่อสังคม 
องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในลักษณะนวัตกรรมการ
ให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่มีการร่วมรับผลประโยชน์และ
ความเสี่ยงในการดำเนินการ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็น
การกำกับดูแลหรือเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับ
กระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงาน     
ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐ   
ยังต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม  ตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ 
กำลังคนและการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
     กลยุทธ์ที ่ 2 การปรับเปลี ่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ในอนาคต 
ส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื ่องโครงสร้างภาครัฐ อัตรากำลัง 
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของส่วนราชการและ
จังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการกระจายอำนาจของส่วนราชการและ
การบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ
พร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปดำเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกลไกที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็ว
เป็นอันดับแรก 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อ 
สื ่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของ
หน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพื่อลดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาประเทศ 
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     กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำข้อมูลสำหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอื่นของหน่วยงาน
ของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่        
ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิด
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโ ยชน์ร่วมกัน  
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ       
ในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นลำดับแรก 
     กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.2 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและข้ันตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อย
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทาง
และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 
     กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เ อื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มี
ศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้อง
ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง
ปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือ
รูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบท
และเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดัน
ภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการ
จ้างงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ 
และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการ
ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจน
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรพัยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐต้องให้ความสำคัญ
กับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและ
ประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและมีการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว 
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั ้งกำหนดให้มี
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หน่วยงานกลางดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็น 
ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้า
ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของ
ประเทศที่มีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จำแนกประเภทตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

   2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแหง่ชาติ 
       นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 1 การเสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
      กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 กำหนดให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องจัดและพัฒนาหลักสูตร   หรือ
การเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ และ
การตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ 
        กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู ้เกี ่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงานแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดทำ
ระบบการบริหารจัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
       กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพในความ
แตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื ่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ใหบุ้คคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ
ของบุคคลอื่น 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความขัดแย้งและ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
สถานศึกษา สถานที่ทำงาน และชุมชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเพื่อร้องเรียนหรือร้องทุกข์กระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

      นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
      กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.8 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต  การ
สืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน 

      นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้มีภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 
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       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่าทนั   
ยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายในทุกขั้นตอน 
 
แผนระดับที่ 3 

   3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
      เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และ     
การเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 
ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 
ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ    
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนด
ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

   3.2 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 
      เป็นการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เพื่อให้      
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ 
ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่าง กาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง 
บนพื้นฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการ
จำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ และความต้องการ
พื้นฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีสว่นร่วม 
การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการกระทำทั้งปวงเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ”      
โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมี
คุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
โดยบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนา   
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เด็กปฐมวัยทั้งในระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดม
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ การ
พัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ” เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคน     
ที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติและเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่        
ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และ
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการ
นำไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการ 
ตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไก การประสานงาน 
ดำเนินงาน และติดตามประเมินผล 

   3.3 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยนำ
กรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 
ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหรือเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์   และแนวทางหรือมาตรการ    
การดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
       1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ  
       2) การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
       3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
       4) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
       5) การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
       6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   3.4 ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง    
ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ  สามารถนำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ 
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เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาภายใต้   
กลยุทธ์ 4 เรื่อง  
       กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
       กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
       กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
       กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

   3.5 ร่างแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี       
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย   
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน  โดยกำหนด      
กลยุทธ์หน่วยงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ ภายใต้กลยุทธ์ใน 4 
ด้าน ได้แก่  
       1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
      2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
      3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
      4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่อไป 

   3.6 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
     1) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
      คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา  วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จำแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน  และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย    
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุขของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการ
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และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก       
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ     
สร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ
การดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   2) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
      1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
       1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรปูแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภยั
ให้แก่ ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิ จัย ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนา
และขยายผลต่อไป  
         1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี ่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
           1.3 เสริมสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต  
           1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
       2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู ่การปฏิบัติ      
อยา่งเต็มรูปแบบ  เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  
      2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ
ตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้ง
การเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ  
      2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจดัการเรียนรูแ้ละการวดัประเมินผลฐานสมรรถนะ 
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  
      2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
      2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร ์หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น                      
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
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          2.6 จัดการเรียนรู ้ตามความสนใจรายบุคคลของผู ้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม          
ที่หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
      2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้
เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
      2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม      
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์     
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้าน  
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี ่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้ง          
มีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น  
      2.9 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                          2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
    3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
         3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ   
ส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและ    
เด็กออกกลางคัน 
         3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา
เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  และ    
กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
         3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) 
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
    4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื ่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา          
ทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการ    
มีงานทำ  
     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
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     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ  โดยการ Re-skill    
Up-skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ    
ในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency)   
     4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู ้ประกอบการและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื ่อการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพ ทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
     4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงาน
ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young 
Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
         4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดย
บูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสถาบันสังคมอื่น 
     4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน และประชาชน     
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้  
    5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ     
         5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับอาชีวศึกษา  
         5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  
          5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  
     5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่
กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
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    6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
     6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจทิัล
มาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)  
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   
     6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื ่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
         6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  
         6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ  
         6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
       3) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    1. ด้านความปลอดภัย 
     1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ   
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
     1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
    2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค 
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
     2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ 
     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
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    3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพชองสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและบริบท 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิด
ขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น    
โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง 
ยั ่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ 
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้
นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคาร 
หน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ 
    4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็น
ฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
     4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
     4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal) 
    จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
    2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
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    3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั ้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและ         
เด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
    4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที ่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง           
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
    5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
    6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ    
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
    7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกลและ   
ถิ่นทุรกันดาร 
    8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
    9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   4) นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1. การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
    2. การดำเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
    3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน 
    4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
    5. การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK 
    6. การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน 
    7. การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ 
    8. การดำเนินการ Learning loss ให้สอดคล้องกับ UNESCO 
    9. การประกันคุณภาพ RT NT O-Net  
    10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 
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   5) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
    (พ.ศ. 2559 - 2573) 
     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู ้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นำในเอกสาร “Transforming Our World : 
The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 
ปีข้างหน้า เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและ      
ทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals : MDGs) (ค.ศ. 2000 - 2015)  
     การดำเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา     
ที่ยั ่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.)       
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ 
และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมีการแต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี ้กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวง 
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ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งประกอบด้วย 10 
เป้าประสงค์ โดยมี 2 เป้าประสงค์ที่ถูกจัดลำดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญ 30 ลำดับแรก 
ได้แก่ 
    เป้าหมายย่อยที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
    เป้าหมายย่อยที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 
  การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ได้นั้น ปัจจัยขับเคลื่อน  
ที่สำคัญ คือ “คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์” ของประเทศ กล่าวคือ ประเทศที่มีคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ ย่อม
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการให้คนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกัน และมีโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  การวิเคราะห์นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ป ี2015 ได้มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ
มาเป็นลำดับ ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) เพื่อใช้เป็นแผน
สำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินงานใน 6 ด้าน คือ  
   1. การสร้างความตระหนักรู้ ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
สร้างการตระหนักรู้ จะดำเนินการทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  
   2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ การขับเคลื่อน การ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สามารถสะท้อนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ในคราวเดียวกัน  
   3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ  หน่วยงานของรัฐ  
บูรณาการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  
   4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน/การพัฒนาเพื ่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/การดำเนินงาน/การพัฒนาให้เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่  เพื่อบรรลุการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ  
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   5. ภาคีการพัฒนา ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย  
   6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน  การติดตามและ
ประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรายงานความก้าวหน้าจากทุกหน่วยงาน
ของรัฐ 
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Lส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นองค์กรที่มีภารกิจสำคัญในการจดั

และส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายและจุดเน้น
สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงผลการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมองค์กร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  SWOT Analysis  ดังนี้ 
 
 
  วิสัยทัศน์  
 
  “องค์กรแห่งการเรียนรู ้ ขับเคลื่อนนวัตกรรม  สูก่ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืน” 
 

  พันธกิจ   
 
    1. พัฒนาองคก์รให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มรีะบบการบริหารจดัการศึกษาที่เน้นการมีสว่นร่วม  
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
  2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
    3. พัฒนาและยกระดับคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา 
   4. พัฒนาระบบและกลไกด้านความปลอดภัยในทุกมิติ 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้มีสมรรถนะประจำสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอยา่งทั่วถึงและเท่าเทียม 
    7. พัฒนาผู้เรียนทกุช่วงวยัให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    8. น้อมนำศาสตรพ์ระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน   
  9. ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้และบริบท
ท้องถิ่น  
  10. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  เป้าประสงค์ 
 
 1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการนำนวัตกรรม ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการ   
ที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
    2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค  มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม      
ทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  6. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     
     
 

 กลยุทธ์ 
 
  กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทกุรูปแบบ  
  กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
  กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคณุภาพการศกึษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21  
  กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  
 
   จุดเน้น 
 
   ปลอดภัยรอบด้าน   มาตรฐานคุณภาพ   โอกาสเท่าเทียม   บริหารเป่ียมประสิทธิภาพ 
 

 ค่านิยมองค์กร 
 
       จิตบริการ   ประสานความร่วมมือ   ยึดถือวินัย   ก้าวไกลสู่ความเป็นหนึ่ง 
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  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
   
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการศึกษา      
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย 
ทุกระดับ  
2. ผู้บริหารของหน่วยงาน มีนโยบายในการบริหาร 
จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นจิตอาสา จิตบริการ 
และการมีส่วนรว่มจากทกุภาคส่วน 
3. มีเครือข่ายคุณภาพการศึกษา เพื่อบริหารจดัการ 
ศึกษาครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน 
4. มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
5. บุคลากรได้รับการพฒันาตามความต้องการและ
สมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเน่ือง 
6. มีการบริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า และ 
มีประสิทธิภาพ 
7. มีอาคารสถานที่เพียงพอ  สภาพแวดล้อมทีร่่มรื่น 
สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
8. มีวัฒนธรรมการทำงานแบบกัลยาณมิตร  
9. มีการบริหารจัดการดา้นวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แบบองค์รวม  
ทั้งด้านทักษะวชิาการ ทกัษะอาชีพ ทักษะชวีิต 
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
10. ให้โอกาสและสร้างความเสมอภาคด้าน
การศกึษาครอบคลุมเด็กทุกประเภท รวมถึง 
เด็กชาตพิันธุ ์
11. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
 

1. ขาดแคลนอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน  
ทั้งในสำนักงานและสถานศึกษา 
2. ครูมีภาระงานมาก  
3. มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก ส่วนใหญ่ 
ขาดแคลนทรัพยากรที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ  
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
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โอกาส อุปสรรค 

1. มีระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 
ศึกษา ในด้านสิทธิและโอกาสให้กับผู้เรียน 
2. สถานการณ์โควิด กระตุ้นการใช้สื่อเทคโนโลยีของ
บุคลากรในสำนักงานและในสถานศึกษา 
3. สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียน
รและบริบทท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย ทั ้งด้านสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
4. องค์กรเครือข่ายภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา  
5. ความรู ้ออนไลน์โดยภาคเอกชนมีจำนวนมาก 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึง
สื่อ ความรู้ที่ทันสมัยได้ง่าย 
6. การคมนาคมสะดวก 
 

1. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย  
2. ส่วนกลางไม่เป็นเอกภาพ ไม่บูรณาการ  
มีการสั่งงาน/การติดตามซ้ำซ้อน ทั้งจาก 
หน่วยงานอื่น ในกระทรวงและในสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. หน่วยงานภายนอกเพิ่มภาระงานครูจำนวนมาก 
4. ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง ไม่สามารถหาอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอน 
5. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทในการดูแล
เด็กให้มีสุขภาวะที่ดี ขาดการเอาใจใส่และส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็ก  
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

 

 
 
 1. ค่านิยมองค์กร 
     1.1 จิตบริการ (Pleasure Service Mind) หมายถึง การมีใจรักในการให้บริการ เต็มใจบริการ 
ประกอบด้วย มีรอยยิ้ม กระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้รับบริการ รวดเร็วกระฉับกระเฉง บริการมีคุณค่า น่าประทับใจ 
สุภาพอ่อนโยน และอดทนเก็บอารมณ์ 
     1.2 ประสานความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มหรือหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ ทำงานร่วมกัน โดยมีความสามัคคี สมานฉันท์ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     1.3 ยึดถือวินัย (Keep Disciplined) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันใน
องค์กร ได้แก่ กฎหมาย จรรยาบรรณ สัญญาจ้าง ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ประเพณีปฏิบัติ หรือสิ่งที่เป็น
ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีความคล่องตัวในการทำงาน 
มีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด  
     1.4 ก้าวไกลสู่ความเป็นหนึ่ง (One) หมายถึง การทำงานมุ่งสัมฤทธิผล มีคุณภาพมาตรฐานมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ สู่เป้าหมายเดียวกัน มีความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน 
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  2. จุดเน้น 4 ด้าน 
     2.1 ปลอดภัยรอบด้าน หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความปลอดภัยทุกมิติ 
     2.2 มาตรฐานคุณภาพ หมายถึง  
           2.2.1 ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และมีศักยภาพในการแข่งขัน  
           2.2.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานในทุกด้าน 
     2.3 มีโอกาสเท่าเทียม หมายถึง ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน                
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง 
     2.4 บริหารเปี่ยมประสิทธิภาพ หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลให้สถานศึกษา               
ทุกแห่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารการศึกษา                  
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้ และระบบราชการและการบริหารภาครัฐดิจิทัล                 
บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่พึงพอใจ 
  3. ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ 
     3.1 สร้าง หมายถึง สร้างการพัฒนา ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง 
     3.2 เสริม หมายถึง เสริมให้เข้มแข็ง ส่งเสริมความเป็นเลิศ เสริมจุดเด่น 
      3.3 เติม หมายถึง เติมสิ่งที่ต้องปรับปรุง ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่อง 
     3.4 เต็ม หมายถึง เต็มศักยภาพ เต็มความรู้ความสามารถ เต็มเวลา และเต็มใจ  

4. การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ  
         4.1 Input หมายถึง ปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย Man (บุคลากร),
Money (งบประมาณ), Materials (วัสดุอุปกรณ์), Management (การบริหาร การจัดการ) และ Motivation (แรงจูงใจ) 
     4.2 Process หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืน            
ด้วยกลยุทธ์ สร้าง เสริม เติม เต็ม โดยข้ันตอนดำเนินการ 
           4.2.1 ทบทวนตนเองและวิเคราะห์องค์กร      
           4.2.2 ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ สร้าง เสริม เติม เต็ม 
           4.2.3 นิเทศ ติดตามแบบ PAOR/AAR และประเมินผล 
              4.2.4 พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
           4.2.5 ให้ขวัญและกำลังใจ 
           4.2.6 เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรม/ร่วมภาคภูมิยินดี    
     4.3 Output 5 Smart หมายถึง ผลสำเร็จด้านนักเรียน ครู ผู้บริหาร องค์กร และเครือข่ายที่มีผล
จากการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืน 
           4.3.1 Smart Student   
      - เก่ง : วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ศักยภาพในการแข่งขัน 
        - ดี : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มีสุข : สุขภาพกายและจิตดี 
                4.3.2 Smart Teacher   
        - เก่ง : การบริหารจัดการห้องเรียน มีนวัตกรรม ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
         - ดี : มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
        - มีสุข : สอนเห็นผลคนชื่นชม 
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          4.3.3 Smart Director   
         - เก่ง : ผู้นำทางวิชาการ มีนวัตกรรม ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
         - ดี : มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาล 
        - มีสุข : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
             4.3.4 Smart Organization   
         - มีคุณภาพมาตรฐาน ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
         - สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพียงพอ ปลอดภัย สวยงาม 
        - เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
      - มี Best Practice หรืออัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ขององค์กร 
                    4.3.5 Smart Network 
         - ประสานความร่วมมืออย่างรอบด้าน 
         - เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     4.4 Out Come หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืน 
     4.5 Feedback หมายถึง การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนด้วยกระบวนการนิเทศ PAOR/AAR  

 

เป้าหมาย และตัวชี้วัด ทั้ง 4 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภยัทุกรูปแบบ  
     เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์

     1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ 
ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 

     2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

     3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ     
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
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      ตัวชี้วัด 
 

ที่ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (ปี) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะเพื ่อรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบและทุกประเภท 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

2 ร ้อยละของสถานศ ึกษาท ี ่ม ีการ
ประเม ินความเส ี ่ยง และมีแผน/
มาตรการ กิจกรรมในการสร้างความ
ตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือ
ทักษะในการรับมือด้านความปลอดภัย 
(Safety Action) ทุกรูปแบบ และมี
การดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

  
แนวทางการพัฒนา 
 

ที่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
1 สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้เกี ่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มี

ผลกระทบ ต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพื่อสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และ
ชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และ
พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุ
ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพื่อสื่อสารกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การ
ซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ 
และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก      
ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  

กลุ่มส่งเสริม/ 
กลุ่ม DLICT/ 
กลุ่มอำนวยการ/
กลุ่มกฎหมายฯ/
สถานศึกษา 

3 พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
ความปลอดภัยของผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และ
ประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม/ 
กลุ่ม DLICT/ 
กลุ่มอำนวยการ/
กลุ่มแผนฯ/ 
กลุ่มกฎหมายฯ/
สถานศึกษา 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
ที ่เก ี ่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ของผู้เรียนให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 
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ที่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
5 สถานศึกษามีการประเมินความเสี่ยง จัดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety 

Awareness) หรือการซักซ้อม ในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ 
(Safety Action) ที่ผู ้เรียนอาจต้องเผชิญ และมีแผน/มาตรการในการรับมือกับโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดขึ ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่
ปลอดภัย 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

 
  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหก้ับประชากรวัยเรยีนทุกคน  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ตัวชี้วัด 

ที่ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (ปี) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร ้อยละของประชากรว ัยเร ียนที ่มี      
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ     

ในเขตพื้นที ่บริการของสถานศึกษา    

ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที ่1  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

2 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา   

ปีที่  6 ที ่จบหลักสูตรได ้ศ ึกษาต่อ     

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

3 ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 

ที ่จบหลักส ูตรได ้ศ ึกษาต ่อในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 90 91 92 93 95 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

4 ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 6 

ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในระดับ    

ที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 84 85 86 87 88 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

5 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด ็ ก ออกกล า งคั น           

เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

หรือได ้ร ับการศึกษาด้วยรูปแบบ       

ที่เหมาะสม 

ร้อยละ 80 85 90 93 95 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 
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ที่ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (ปี) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

6 ร ้อยละของผู ้ เร ียนที ่ เป ็นผู ้พ ิการ  

ผ ู ้ ด ้อยโอกาส   ได ้ ร ับการศ ึกษา             

ที ่เหมาะสม ตามความจำเป็นและ
ศักยภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

7 ร้อยละของผู ้เร ียนที ่เป็นผู ้มีความ 

สามารถพิเศษ  ได ้ร ับการส่งเสริม
ศักยภาพที่เหมาะสม 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

8 ร ้อยละของสถานศึกษา  มีการนำ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการรับและ
ให้บริการการศึกษา รวมถึงการส่งต่อ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 90 93 95 98 100 กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

 

แนวทางการพัฒนา  

ที่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
1 ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น

รายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจาก
ระบบการศึกษา 

กลุ่ม DLICT/ 
สถานศึกษา 

2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพื้นที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
กลุ่ม DLICT/ 
สถานศึกษา  

4 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน 
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

5 ใช้แพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตามและค้นหานักเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กตกหล่น    
เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

6 กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับ       
ที่สูงขึ้น หรือมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

7 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 
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ที่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กลุ่มนิเทศฯ/ 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

9 สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่หลากหลาย
ให้กับผู ้เรียนกลุ ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึ กษา        
การเรียนรู้ และมีพื้นฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

10 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นสามารถ
พึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมฯ/
กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

11 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการ 
บูรณาการอย่างยั่งยืน 

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

12 ระดมทรัพยากรสำหรับผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

13 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ให้สามารถเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้กับ
ประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มแผนฯ 

 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัด มีพัฒนาการสมวัย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที ่ร ู ้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ  
   3. ผู ้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
 5. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่นตอบสนองต่อ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  
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 ตัวชี้วัด 
 
ที่ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (ปี) ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการ

พัฒนา ให้มีสมรรถนะ และทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 81 82 83 85 กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด         
ที ่สามารถจัดการเรียนการสอน
หร ือจ ัดก ิจกรรม เพ ื ่อส ่งเสริม    
พหุป ัญญาของผ ู ้ เร ียน โดยใช้
เครื ่องมือคัดกรอง/สำรวจแวว/ 
วัดความสามารถ ความถนัดของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 30 35 40 50 60 กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด        
ที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมว ัย  หล ักส ูตรแกนกลาง
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น และความ
ต้องการของสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที ่มีการ
จ ัดการ เร ียนร ู ้ เช ิ งร ุก (Active 
Learning) และม ี ก า ร ว ั ด แ ล ะ
ประเมินผล  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผ ู ้ เ ร ี ยน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมการเร ียนร ู ้ เป็น
ร า ย บ ุ ค ค ล  ( Personalized 
Learning) 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสงักัด     
มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

ร้อยละ 85 86 87 88 90 กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 
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 แนวทางการพัฒนา 
 

ที่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา 
กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ          
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

3 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือ      
คัดกรอง สำรวจแวว/วัดความสามารถ ความถนัด   สถานศึกษาจัดการเรียนรู้              
ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบ   
การจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม คำนึงถึง      
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ  

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

4 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่  

กลุ่มส่งเสริมฯ/
กลุ่มนิเทศฯ/ 
สถานศึกษา 

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื ่อเพิ่ม           
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ        
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ/  
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

6 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life 
& Learning  

กลุ่มนิเทศฯ/  
สถานศึกษา 

7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้ 
ระหว่างเรียน  

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

8 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

9 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

10 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ  
อย่างต่อเน่ือง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

กลุ่มพัฒนาฯ/
กลุ่มบุคคลฯ/
สถานศึกษา 
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ที่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
11 พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที ่หลากหลาย เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู้  
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช ่น การอบรมเชิงปฏิบัต ิการแบบ 
Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง    (e-learning) เป็นต้น 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

12 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที ่หลากหลาย เช่น  Career Education , 
Competency Building , Creative Education   

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

13 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

14 ส่งเสริมการใช้คลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพื่อ
ให้บริการแก่สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

15 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

16 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ 
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

กลุ่มส่งเสริมฯ/ 
สถานศึกษา 

18 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพื ้นที่ 
สน ับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของ           
ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา 

กลุ่มบุคคลฯ/กลุ่ม
พัฒนา/
สถานศึกษา 

19 ประสานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

กลุ่มพัฒนาฯ 

 
  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการนำนวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอัตรากำลัง
และงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 5. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
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 ตัวชี้วัด 
 

ที่ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (ปี) ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร ้อยละของสำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา ที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับชุมชน/หน่วยงาน/
องค์กร/บุคคลภายนอก ในการบริหาร 

จัดการและการให้บริการการศึกษา 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 สพป.ปข.1/
สถานศึกษา 

2 ร ้อยละของกลุ ่ม/หน่วย  ในสังกัด        

มีการพัฒนาบริหารจัดการและการ
ให้บริการการศึกษา ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 กลุ่ม/หน่วย 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที ่มีผลการ
ประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศ  

ขึ้นไป  

ร้อยละ 76 77 78 79 80 กลุ่มนิเทศฯ 

4 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพที่มีการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มแผนฯ/
สถานศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
ที่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนา/ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น ปพ. Online /  ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา / ระบบ HRMS  / ระบบการรายงานผล
การเรียนรายบุคคล (School MIS) / ระบบข้อมูลสิ ่งก่อสร้าง (B-Obec) /  
ระบบข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) และการให้บริการอื่น ๆ 

สพป.ปข.1/ 
สถานศึกษา 

2 ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา 
Software อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่ม DLICT/
สถานศึกษา 

3 ส่งเสร ิมการใช ้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพื ้น ฐานที ่ด ี สำหรับ
สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพื ่อลดภาระงานครู ลดความซ้ำซ้อนของ
ระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 

กลุ่ม DLICT/
สถานศึกษา 

4 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที ่เหมาะสมในทุกระดับและ
เพียงพอต่อความต้องการของการดำเนินงาน โดยวิธ ีการสนับสนุนจาก            
ส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพื่อรองรับการทำงาน และการจัดการเรียน   
การสอน 

กลุ่ม DLICT/
สถานศึกษา 
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ที่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
5 จัดสรรและบริหารงบประมาณที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กลุ่มแผนฯ/ 
กลุ่มการเงินฯ / 
หน่วย ตสน. 

6 มอบหมายงานตามโครงสร้างให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง  กลุ่มอำนวยการ 
7 จัดอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งข้าราชการ

พลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน 
เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างรายปี (ครูอัตราจ้าง , นักการ       
ภารโรง , ธุรการโรงเรียน , พี่เลี้ยงเด็กพิการ) และอื่น ๆ  

กลุ่มบุคคลฯ 

8 เสริมสร้างขวัญกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากร 

กลุ่มบุคคลฯ/ 
กลุ่มพัฒนาฯ 

9 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และ         
มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีที ่สอดคล้องกับ Digital Literacy ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มพัฒนาฯ 

10 พัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่มกฎหมายฯ 

11 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพื่อบูรณาการ
การใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถจัดการเรียนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามา
สนับสนุน 

สพป.ปข.1/ 
สถานศึกษา 

12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร 
(มาตรการทางภาษี บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ)  

สพป.ปข.1/ 
สถานศึกษา 

13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกบั ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการ ศึกษา
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา 

14 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
 

กลุ่มนิเทศฯ/              
กลุ่มแผนฯ/ 
สถานศึกษา 

 



๕๕ 
 

  
 

 

 
ส่วนที่ 4 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  
 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที ่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื ่อมโยงสอดคล้องกับแผนระดับที ่ 1        
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  นั่นคือ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566- 2580) (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนระดับชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการประจำปี นโยบายและจุดเน้นกระทรวง 
ศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ และ
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับด้านการศึกษา เพื่อให
หน่วยงานที่เกี่ยวของ ได้ใชเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำสู่การปฏิบัติ  
โดยแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ได้กำหนดแนวทางในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1. สรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูบริหารและบุคลากรในสังกัดทุกระดับในความเป นมา        
และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ กับนโยบายและแผนที่สําคัญอื่น ๆ และสาระสําคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการรับรู และเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2. เนนย้ำใหผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน       
พ.ศ. 2566 - 2570 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เพื่อใชเปนกรอบ     
ในการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานของหนวยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ         
บานเมืองที่ดี เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนแผนในทุกระดับ 

3. บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนอื่น ๆ ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
กลยุทธใหสอดคลองกัน โดยมีการวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับ   
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และเปาหมายเชิงกลยุทธ ของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256๖-25๗๐ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

4. กํากับ ติดตาม การนําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป      
และแผนตาง ๆ โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

5. การประเมินผล นําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการในแตละปมาวิเคราะห จุดเดน 
จุดดอย ปญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 



๕๖ 
 

  
 

เงื่อนไขความสําเร็จ 
 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2๕๗๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มีเง่ือนไขความสําเร็จ ดังนี้ 
1. ความตอเนื่องดานนโยบายทุกระดับของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2๕๗๐

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
2. หนวยงานทุกระดับมีแผนและกลยุทธสูการปฏิบัติ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2566 – 2๕๗๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
3. การไดรับการสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และบริหารจัดการ        

อยางตอเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรัพยากร
ดังกลาว 

4. การดําเนินการของหนวยงานทุกระดับเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื ่อสรางความเชื ่อมั่น           
ใหห้นวยงาน องคกร และผูมีสวนไดส่วนเสีย 

5. การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งระหวางหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน องคกรภายนอก
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน 

6. กลุม/หนวย และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต ๑  ดําเนินการตามบทบาท ดังนี้ 
      6.1 กลุม/หนวยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566- 
2๕๗๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ไปพิจารณาจัดทําหรือปรับแผนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน แผนปฏิบัติการประจําป แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
      6.2 สถานศึกษา นําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2๕๗๐ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  ประกอบการจัดทําหรือปรับแผนตาง ๆ ของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
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