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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 
 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงาน 
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยวิเคราะห์ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 นโยบายที่เกี่ยวข้องและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
กรอบในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานและท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันกระแส
โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ต่อไปในอนาคต 
 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วม 
และคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ให้
ความร่วมมือในการด าเนินการจัดท าให้ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
 
                                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2          
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2 โดยได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยใน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และสภำพแวดล้อม
ภำยนอก ได้แก่ โอกำสและอุปสรรค และได้สรุปเป็นทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต 2 โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกจิ  เป้ำประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด
และได้ก ำหนดโครงกำรกิจกรรม ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยได้น้อมน ำ
แนวทำงตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกรอบและทิศทำงให้
สถำนศึกษำในสังกัดน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีควำมสุข  
และมีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21   ซ่ีงมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“บริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล มุ่งคุณภำพและมำตรฐำนของผู้เรียน บนพ้ืนฐำน 
ควำมเป็นไทยและบริบทของพ้ืนที่ ” 

     
 

     พันธกิจ (Mission) 
 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม 

4.  ส่งเสริมสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
5.  ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นผู้อ ำนวยกำรแห่งกำรเรียนรู้  

และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยน้อมน ำศำสตร์แห่งพระรำชำสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน และตำม

หลักธรรมภิบำล เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท
ของพ้ืนที่ 

 
 

 



 

 เป้าประสงค์ (Goals) 
 

1. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้ เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมี พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจสังคม  
และสติปัญญำ  เหมำะสมตำมวัย 
  3. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสมรรถนะ
หลักและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อำชีพและกำรมีงำนท ำ 
 5. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำอังกฤษ 
และอ่ืนๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 6. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 
ตรงตำมศักยภำพ 
 7. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง และมี
วัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จของงำน (Accountability) 
 8. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพ 
 9. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมือและจิต
อำสำมีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรจำกทุกภำคส่วน กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบโดยน้อมน ำศำสตร์
พระรำชำสู่สถำนศึกษำ  มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 
 10. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำและใช้สื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 11. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
ที่ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

    ประเด็นกลยุทธ ์
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 กำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบนัหลักของชาติและ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็
ประมุข

 2. พฒันาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนใหม้ี
คุณลักษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่๒๑ ตามหลักสูตรและค่านยิมหลักของคน
ไทย 12 ประการ

5. ส่งเสริมและพฒันาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษาใหเ้ปน็ผู้อ านวยการแหง่การเรียนรู้ และปฏบิติัหนา้ที่
ด้วยความรับผิดชอบ

3. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหป้ระชากร
วยัเรียนทกุคนเข้าถึงการศึกษาทีม่ี
คุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทัว่ถึง
และเทา่เทยีม

4. ส่งเสริมสถานศึกษาใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้เพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

6. พฒันาระบบบริหารจัดการโดยนอ้มน าศาสตร์แหง่พระราชาสู่
การปฏบิติัทีย่ัง่ยืน และตามหลักธรรมภบิาล เพือ่เสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบรูณาการการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพืน้ที่

5. ผู้เรียนทีม่ีความสามารถพเิศษด้าน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
 ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ ได้รับการพฒันา
อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถใน
การแข่งขัน

2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทกุคนมีพฒันาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปญัญา  เหมาะสมตามวยั
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานทกุคนมีความรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีสมรรถนะหลักและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21

6. ประชากรวยัเรียนทกุคนได้รับ
โอกาสในการศึกษาขัน้พืน้ฐานอย่าง
ทัว่ถึง มีคุณภาพ และเสมอภาคตรง
ตามศักยภาพ

9. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและ
สถานศึกษา เนน้การท างานแบบบรูณาการ
ความร่วมมือและจิตอาสา มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการจากทกุภาคส่วน กระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบโดยนอ้มน าศาสตร์
พระราชาสู่สถานศึกษา  มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลอย่างเปน็ระบบ




9. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา เนน้การท างาน
แบบบรูณาการความร่วมมือและจิตอาสา มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการจากทกุภาคส่วน กระจายอ านาจและความรับผิดชอบโดย
นอ้มน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา  มีการก ากับ ติดตาม ประเมิน
 และรายงานผลอย่างเปน็ระบบ

เปา้ประสงค์ 1. ผู้เรียนทกุคนมีความรักในสถาบนัหลักของชาติและยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

4. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 และดับมัธยมศึกษาปทีี่
 3 มีทกัษะการเรียนรู้ทีเ่ชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า
5. ผู้เรียนทีม่ีความสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ 
ได้รับการพฒันาอย่างเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถใน
การแข่งขัน

10. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการ
พฒันาและใช้ส่ือ เทคโนโลยี นวตักรรมทางการศึกษา โดยใช้การวจิัย
เปน็ฐานมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

7. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาทกุคนได้รับการ
พฒันาสมรรถนะอย่างต่อเนือ่ง และมีวฒันธรรมการท างานที่
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน (Accountability)
8. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ

11. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ทีป่ลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์ 1. การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 

2. การพฒันาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน  

3.การพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 4.การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ

5. การจัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

6. การพฒันาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมใหท้กุภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โครงการ

(1) โครงเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระเบยีบวนิยั คุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษา
(2) โครงการพฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสู่ความยัง่ยืน
(3) โครงการสร้างเครือข่ายขับเคล่ือนปฏรูิปการศึกษา (จิตอาสา)
(4) โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา
(5) โครงการขับเคล่ือนสภานกัเรียนและกิจกรรมประชาธปิไตย
ในสถานศึกษา
(6) โครงการปอ้งกัน ติดตามรายงานผลของบคุลากรและสถานศึกษา
อาจจะได้รับผลกระทบ Covid-19
(7) โครงการพฒันาระบบการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยในโรงเรียน

(1) โครงการส่งเสริมเวทกีารแข่งขันทกัษะ (1) โครงการพฒันาบคุลากรเปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้
(2) โครงการพฒันาด้านสุขภาพอนามัย
(3) โครงการพฒันาผู้เรียนเปน็บคุคลแหง่การเรียนรู้
(4) โครงการพฒันาของครูปฐมวยัในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ส าหรับเด็กปฐมวยัตาม
แนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัพทุธศักราช 2560  
(5) โครงการนเิทศบรูณาการ
(6) โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหาร
จัดการศึกษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทีเ่ปน็เลิศ
(7) โครงการพฒันาและขับเคล่ือนงานแนะแนวในสถานศึกษา
เพือ่พฒันาทกัษะอาชีพและการมีงานท า
(8) โครงการส่งเสริมสนบัสนนุเครือข่ายนวตักรรมคุณภาพ
สถานศึกษา

(1) โครงการเสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนและ
พฒันาการด าเนนิงานการรับนกัเรียน 
(2) โครงการพฒันาการเด็กพกิารเรียน
ร่วม
(3) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตาม
นโยบาย
(4) โครงการสนบัสนนุงบประมาณ
เพือ่พฒันาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล
(5) โครงการสนบัสนนุงบประมาณ
เพือ่พฒันาโรงเรียนประชารัฐ

(1) โครงการสวนพฤกษศาสตร์
(2) โครงการการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
สถานศึกษาปลอดขยะ  (Zero Waste School)

(1) โครงการบริหารจัดการด้านงานบริหารงานบคุคล
(2) โครงการพฒันาระบบงานทะเบยีนนกัเรียน
(3) โครงการพฒันาบคุลากรด้านวนิยัข้าราชการ
(4) โครงการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) สู่ความเปน็เลิศ
(5) โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
(6) โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษาแบบบรูณาการ 
(7) โครงการก าหนดทศิทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
(8) โครงการประชุม ก.ต.ป.น
(9) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษา สพป.อุบลราชธาน ีเขต 2 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
และเขตสุจริต)

ความเชื่อมโยงระหวา่งวสิยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยทุธ ์และโครงการ ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มุง่คุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียน 

บนพ้ืนฐานความเปน็ไทยและบริบทของพ้ืนที่



กลยุทธ์ 1. การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 

2. การพฒันาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน  

3.การพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 4.การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ

5. การจัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

6. การพฒันาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมใหท้กุภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โครงการ
 (ต่อ)

(9) โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปทีี ่3
(10)  โครงการประเมินคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
 ชั้นประถมศึกษาปทีี ่1
(11)  โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ยประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษา 
(12)  โครงการส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนรู้พฒันาทกัษะ
ชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่พฒันาเปน็
ศูนย์การเรียนฯ และสถานพอเพยีง สพป.อุบลราชธาน ีเขต 2
(13) โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ยประเทศไทยระดับ
ปฐมวยั

(6) โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ
เรียนต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(รวมปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนกัเรียน
ยากจน)
(7) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทยีม NEW  DLTV 

(10)  โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษา
ตามนโยบายด้านการศึกษา



 
สารบัญ 

                   หน้า 
 

ส่วนที่ 1 บทน า          1 
- ภาพรวม        1 
- ข้อมูลทางการศึกษา       2 
- โครงสร้างการบริหาร       7 
- อ านาจหน้าที่       7 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 9 
- ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา      9 
- สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 16 
- ประเมินสภาพการจัดการศึกษาและแนวโน้มการจัดการศึกษา  80 
- ประเด็นความต้องการในการพัฒนา     85 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา      86 
- วิสัยทัศน์ (Vision)       86 
- พันธกิจ (Mission)       86 
- ค่านิยมองค์กร ( Core Value)      86 
- เป้าประสงค์ (Goals)       87 
- ประเด็นกลยุทธ์       87 
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     88 

 ส่วนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ       95
 ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ               121 
           
          ภาคผนวก 

- ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ที่ 2/2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณ ,จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  และปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2563-2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 
 
 

 
 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 2 หน้า 1 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. ภาพรวม 

 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต 2  ตั้งอยู่บนถนนตระกำร- พนำ ต ำบลขุหลุ   
อ ำเภอตระกำรพืชผล  จังหวัดอุบลรำชธำนี   มีเนื้อท่ีทั้งหมด  8  ไร่   มีอำณำเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ      ติดต่ออ ำเภอชำนุมำน  และอ ำเภอปทุมรำชวงศำ  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
  ทิศใต้        ติดต่ออ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก , อ ำเภอดอนมดแดง , อ ำเเภอตำลสุม 
                                     จังหวัดอุบลรำชธำนี และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
  ทิศตะวันออก ติดต่ออ ำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลรำชธำนี  
  ทิศตะวันตก ติดต่ออ ำเภอพนำ , อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ  
 

ลักษณะภูมิประเทศ  
             พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบเกือบทั้งหมด  มีภูเขำบำงส่วน  มีเขตพ้ืนที่ของอ ำเภอโพธิ์ไทร  อ ำเภอนำตำล  
และอ ำเภอเขมรำฐ  ชำยแดนติดต่อกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
            ลักษณะภูมิอากาศ   
            ลักษณะอำกำศร้อน  และมี 3 ฤดู  คือ ฤดูฝน  ฤดูหนำว และฤดูร้อน  ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตรกรรม 
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          ขอบเขตบริการทางการศึกษา 
          รับผิดชอบเขตบริกำรทำงกำรศึกษำให้กำรศึกษำ จ ำนวน 5  อ ำเภอ  คือ  อ ำเภอกุดข้ำวปุ้น  
อ ำเภอเขมรำฐ  อ ำเภอตระกำรพืชผล  อ ำเภอโพธิ์ไทร และอ ำเภอนำตำล  มีโรงเรียนรัฐบำล จ ำนวน 214 โรงเรียน 
3 สำขำ ดังนี้  
ตารางท่ี 1 เขตบริกำรทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 
 

อ าเภอ 
ขอบเขตบริการทางการศึกษา 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พื้นที่(ตร.ก.ม.) 
ตระการพืชผล 23 234 1 22 1,465 
เขมราฐ 9 123 5 4 526.75 
กุดข้าวปุ้น 5 75 1 4 320 
โพธิ์ไทร 6 71 1 5 301 
นาตาล 4 64 1 3 191.9 

รวม 47 567 9 38 2,804.65 
 

 ที่มาข้อมูล : วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 
 

 2.ข้อมลูทางการศึกษา      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563)  ดังนี้    

 
 

      
ตารางท่ี 2  ข้อมูลสถำนศึกษำในสังกัด จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

ที ่
ขนาดโรงเรียน 

(แบ่งตามจ านวนนักเรียน) 

จ านวนโรงเรียนแยกตามอ าเภอ (ร.ร.) 
รวม 
(ร.ร.) 

เฉลี่ย 
ร้อยละ ตระการ

พืชผล 
กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร นาตาล เขมราฐ 

1 ขนำดเล็ก (0-120 คน) 66 19 21 13 14 133 61.29 
2 ขนำดกลำง (121-600 คน) 23 10 13 10 25 81 37.32 
3 ขนำดใหญ่ (601-1,500 คน) 1 - 1 - 1 3 1.38 

รวม 90 29 35 23 40 217 100 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุบลราชธานี
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดจ ำแนกตำมประเภทโรงเรียนรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ที ่ ชื่ออ าเภอ ร.ร.หลัก 
ร.ร.

สาขา 
ร.ร.

ประถม 
ร.ร.ขยาย
โอกาส 

ร.ร. ขนาด
เล็ก 

ร.ร. ขนาด
กลาง 

ร.ร.ขนาด
ใหญ่ 

1 กุดข้ำวปุ้น 29 - 24 5 19 8 - 
2 เขมรำฐ 40 - 24 16 14 25 1 
3 ตระกำรพืชผล 89 1 77 13 66 23 1 
4 โพธิ์ไทร 33 2 27 8 21 13 1 
5 นำตำล 23 - 16 7 13 10 - 

รวม 214 3 168 49 133 79 3 
      
    ตารางท่ี 4  ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ที ่ ระดับ จ านวน (คน) 
1 ก่อนประถมศึกษา                5,598  
  อ.1 514 
  อ.2                 2,292  
  อ.3                 2,792  
2 ประถมศึกษา 19106 
  ป.1                 3,053  
  ป.2                 3,335  
  ป.3                 3,193  
  ป.4                 3,155  
  ป.5                 3,155  
  ป.6                 3,215  
3 มัธยมศึกษาตอนต้น 3257 
  ม.1                 1,068  
  ม.2                 1,117  
  ม.3                 1,072  

 
รวมทั้งสิ้น 27,961 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลนักเรียนแยกประเภทควำมพิกำร สพป.อุบลรำชธำนีเขต 2  

ล าดับที่ ประเภทความพิการ 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

1 บกพร่องทำงกำรมองเห็น   
   1.1 ตำบอด 0 
   1.2 สำยตำเลือนลำง 13 

2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน   
   2.1 หูหนวก 3 
   2.2 หูตึง 5 

3 บกพร่องทำงสติปัญญำ 76 
4 บกพร่องทำงร่ำงกำยกำรเคลื่อนไหวและสุขภำพ   

   4.1 บกพร่องทำงร่ำงกำย 20 
   4.2 บกพร่องทำงกำรเคลื่อนไหว 9 
   4.3 บกพร่องทำงสุขภำพ 2 

5 บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 2,144 
6 บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 11 
7 บกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ 37 
8 ออทิสติก 24 
9 ควำมพิกำรซ้อน 74 
10 ไม่ระบุประเภทควำมพิกำร 0 

  รวมทั้งสิ้น 2,408 
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ตารางที ่6 ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ  
              (ข้อมลู ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลบุคลำกรประจ ำส ำนักงำน   

                                

 

ที ่ ประเภท จ านวน (คน) 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 213 

2. รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 12 
3. คร ู 1,673 
 รวม 1+2+3 1,898 
4. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ธุรกำร  อ่ืนๆ  

(รวมทั้ง สพท.จ้ำงและสถำนศึกษำจ้ำง) 
1,008 

 รวมทั้งสิ้น 2,906 

ที ่ ประเภท 
เพศ 

รวมทั้งสิ้น 
ชำย หญิง 

1 ผู้อ ำนวยกำร 1 - 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำร 4 - 4 
3 ศึกษำนิเทศก์ 7 6 13 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ    

- กลุ่มอ ำนวยกำร 3 4 7 
- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ - 3 3 
- กลุ่มนโยบำยและแผน 3 3 6 
- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 7 8 
- กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 1 8 9 
- กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

1 - 1 

- กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ - 1 1 
 - หน่วยตรวจสอบภำยใน - 3 3 
 - กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 - 2 

5 ลูกจ้ำงประจ ำ 1 - 1 
6 พนักงำนรำชกำร  1 1 
7 ลูกจ้ำงชั่วครำว 6 5 11 

รวมทั้งสิ้น 30 41 71 
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ตารางท่ี  8  ข้อมูลเครือข่ำยสถำนศึกษำในสังกัด สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2  

 
เครือข่ายสถานศึกษา  สถานที่ตั้งส านักงานเครือข่าย ประธานเครือข่าย 

เครือข่ำยที่ 1 คอนสำย กระเดียน แดง   โรงเรียนบ้ำนกระเดียน นำยวิจิตร มูลม ี
เครือข่ำยที่ 2 สะพือโคกจำนตระกำร   โรงเรียนบ้ำนโคกจำน นำงนภำพรรณ หอมศรี 
เครือข่ำยที่ 3 กุศกร ตำกแดด ห้วยฝ้ำย   โรงเรียนบ้ำนดอนก่อ น.ส.อิสรำภรณ ์ ปำนสิริวัฒน์ 
เครือข่ำยที่ 4 รัตนคีรี   โรงเรียนบ้ำนถ้ ำแข้ นำยพินิจ โคระรัตน์ 
เครือข่ำยที่ 5 เกษม กุดยำลวน ค ำเจริญ   โรงเรียนบ้ำนแพง                                                     นำยไพโรจน์ ชำวเมืองโขง 
เครือข่ำยที่ 6 ขุหลุเซเป็ดนำพิน   โรงเรียนบ้ำนนำเดื่อ                                               นำยสมชำย  จันทร์ถอด 
เครือข่ำยที่ 7 เป้ำหนองเต่ำนำสะไม   โรงเรียนบ้ำนน้ ำค ำ                                                    นำยวิชัย บุตรโท 
เครือข่ำยที่ 8 ขำมเปี้ยไหล่ทุ่ง   โรงเรียนบ้ำนขำมเปี้ย นำยประสิทธิ์  ผึ่งผำย 
เครือข่ำยที่ 9 โนนสวำงสัมพันธ์   โรงเรียนบ้ำนค ำแม่มุ่ย นำยช ำนำญ  วรรณวัตร 
เครือข่ำยที่ 10 ข้ำวปุ้น - กำบิน   โรงเรียนชุมชนบ้ำนข้ำวปุ้นฯ นำยกฤติเดช สกุลว่องไว 
เครือข่ำยที่ 11 แก่งเค็ง-หนองทันน้ ำ   โรงเรียนบ้ำนศรีสมบูรณ์แหลมทอง                                          นำยสมศักดิ์ จ ำปำโท 
เครือข่ำยที่ 12 ภูสะมุย   โรงเรียนบ้ำนนำขำม                                                   นำยบุญเลิศ กลีบรัง 
เครือข่ำยที่ 13 โพธิ์ไทร-สำรภ ี  โรงเรียนบ้ำนค ำกลำง                                                     นำยสมพงศ์ สัมมำปรำบ 
เครือข่ำยที่ 14 สองคอน-ม่วงใหญ่   โรงเรียนบ้ำนดอนชำด นำยสิทธิพงษ์  อัครศรีวงษ์ 
เครือข่ำยที่ 15 นำตำลพังเคน   โรงเรียนบ้ำนโนนตูม นำยละเอียด  จันพวง 
เครือข่ำยที่ 16 พะลำนกองโพน    โรงเรียนบ้ำนกองโพน                                              นำยนิยม สุภำษร 
เครือข่ำยที่ 17 เขมรำฐ-นำแวง   โรงเรียนบ้ำนนำเมือง นำยถำวร โพไทร 
เครือข่ำยที่ 18 จตุรมิตร  โรงเรียนชุมชนบ้ำนขำมป้อม นำยสุรสีห์ ผลจันทร์ 
เครือข่ำยที่ 19 หนองผือ   โรงเรียนโรงเรียนบ้ำนนำยูง นำยนรำวุฒิ ศิริผลำ 
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3.โครงสร้างการบริหาร  

               
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต 2 ได้แบ่งส่วนรำชกำร ตำมกฎกระทรวง

ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็น 9 กลุ่ม  
และ 1 หน่วย  ได้แก่  
    1. กลุ่มอ ำนวยกำร   
    2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
    3. กลุ่มนโยบำยและแผน 

               4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   
    5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
    6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

    7. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
    8. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 

10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 
4. อ านาจหน้าที่                              

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต 2 ได้แบ่งส่วนรำชกำร ตำมประกำศ

กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560” มีอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด

และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน

กำรศึกษำ 
(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 2 หน้า 9 
 

 
                                       ส่วนที่  2 
  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองค์กรและบรบิทของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 
             การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  โดยการ
ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 เพ่ือใช้ก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 – 2565  ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 2 บรรลุเป้าหมาย 
 
 

1. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 มีผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ โดยจ ำแนกตำมจุดเน้น
กำรพัฒนำ ดังนี้ 
 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

1.1  คุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 9  ข้อมูลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 
2560 ของนักเรียนในสังกัด สพป.อุบลรำชธำน ีเขต 2 ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และระดบัชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 

ชั้น ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย/กลุ่มสาระการเรียนรู้   เฉลี่ยรวม 4

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ป.6 2562 45.87 27.36 29.13 32.08 33.61 
  2561 51.44 31.92 32.44 36.95 38.19 
  2560 41.99 29.33 31.77 36.49 34.90 

ม.3 2562 51.92 28.12 21.41 29.02 32.62 
  2561 49.13 25.40 24.48 33.62 33.16 
  2560 43.53 26.53 20.41 29.08 29.89 

ที่มา : สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
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จำกตำรำงที่ 9 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2560 ของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 2 พบว่ำ ในภำพรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2560 โดยผลกำรทดสอบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นจำก
ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2560 ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 2 พบว่ำ  ในภำพรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2560 โดยผลกำรทดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2560 ส่วนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2560  

และเม่ือเปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2561 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 
6 ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 2 พบว่ำ ในภำพรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 โดยผลกำรทดสอบทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 
กับปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 2 พบว่ำ  ในภำพรวมทั้ง 4 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2562  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 โดยกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2561 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561  
 
ตารางท่ี 10   ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) ปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 
เปรียบเทียบระดับประเทศ 

ข้อมูล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2561-2562 

ด้านภาษา ภาษาไทย ด้านค านวณ คณิตศาสตร ์ ด้านเหตุผล รวม 
เพิ่มลด 

61 62 61 62 61 61 62 

ระดับประเทศ 53.18 46.46 47.19 44.94 48.07 49.48 45.7 -3.78 

ระดับเขต 49.62 42.33 45.8 43.13 44.2 46.54 42.73 -3.81 

ที่มำ : สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) ปีกำรศึกษำ 2562 
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 

จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT: Nation Test) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัด สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2562 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ทั้ง 3 
ด้ำน ด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ ลดลงร้อยละ 7.29 ด้ำนค ำนวณ ลดลง ร้อยละ 2.67 ด้ำนกำรใช้เหตุผล ไม่มีกำร
ทดสอบในปีกำรศึกษำ 2562  และมีค่ำเฉลี่ยรวม ลดลง ร้อยละ 3.81 และเมื่อเปรียบในระดับประเทศ พบว่ำต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศทุกด้ำน ทั้งในปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 
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1.2 สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 ได้สรุปข้อมูลส ำมะโนประชำกรวัยเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 (เด็กเกิดปี  
พ.ศ. 2557-2560) แยกรำยโรงเรียน ดังตำรำงที่ 11-12 นี้ 

 
ตารางท่ี 11 จ ำนวนผู้เข้ำเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (เด็กเกิดปี พ.ศ. 2556) 

 

ที ่

เด็ก
เกิด 
ปี 

พ.ศ. 

จ านวน
ประชากร 

เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
(เกิด 2556) 

ไม่ได้ 
รวมทั้งสิ้น เข้าเรียนชั้นอื่น 

วัยเรียน
ตาม 

สพฐ. อื่นๆ รวมเข้าเรียน เข้าเรียน 

ทร. 14 
(คน) 

สพป. สศศ. เอกชน อปท. อื่นๆ รวม 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

สพฐ. สช รวม 
ร้อย
ละ 

1 2556 3,584 2,861 - 672 18 33 3,584 100 - - 3,584 100 215 - 215 6.31 

รวม 3,584 2,861 - 672 18 33 3,584 100 - - 3,584 100 215 - 215 6.31 

ที่มำ : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ มีเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2556  (ส ำรวจจำกจ ำนวนประชำกรวัยเรียนตำม ทร. 14 )  

จ ำนวนทั้งสิ้น 3,584 คน ไดเ้ข้ำเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  จ ำนวน 3,584 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100  โดยเข้ำเรียนในสังกัด สพฐ. จ ำนวน 2,861 คน คิดเป็น 79.83 และในสังกัดอ่ืนๆ (เอกชน, อทป. 
และ อ่ืนๆ) จ ำนวน 605 คน คิดเป็นร้อยละ 20.17 และเข้ำเรียนชั้นอื่น จ ำนวน 215 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.31 

ตารางท่ี 12 จ ำนวนผู้เข้ำเรียนในระดับชั้นอนุบำล ปีกำรศึกษำ 2563 (เด็กเกิดปี พ.ศ. 2557-2560) 

ที ่

เด็ก
เกิด 
ปี 

พ.ศ. 

จ านวน
ประชากร 

เข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563 (เกิด 2557 - 2560) ไม่ได้ 
รวมทั้งสิ้น เข้าเรียนชั้นอื่น 

วัยเรียน
ตาม 

สพฐ. อื่นๆ รวมเข้าเรียน เข้าเรียน 

ทร. 14 
(คน) 

สพป. สศศ. เอกชน อปท. อื่นๆ รวม 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

สพฐ. สช รวม 
ร้อย
ละ 

1 2557 3,579 2,699 - 564 267 42 3,572 99.74 7 0.26 3,579 100 190 - 190 6.30 

2 2558 3,372 2,084 2 419 834 29 3,368 99.92 4 0.08 3,372 100 107 - 107 2.91 

3 2559 3,288 836 1 285 2,129 26 3,277 99.57 11 0.43 3,288 100 47 - 47 0.81 

4 2560 3,212 200 - 180 2,648 15 3,043 95.03 169 4.97 3,212 100 - - - 0.00 

รวม 13,451 5,819 3 1,448 5,878 112 13,260 98.56 191 1.44 13,451 100 344 - 344 2.50 
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             จำกตำรำงที่ 12 มีเด็กท่ีเกิดในระหว่ำงปี พ.ศ. 2557-2560  (ส ำรวจจำกจ ำนวนประชำกรวัยเรียนตำม 
ทร. 14 )  จ ำนวนทั้งสิ้น 13,451 คน ไดเ้ข้ำเรียนในระดับชั้นอนุบำล ปีกำรศึกษำ 2563   จ ำนวน 13,260 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.56 และไม่ได้เข้ำเรียน จ ำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44 โดยเข้ำเรียนในสังกัด สพฐ. จ ำนวน 
5,822 คน คิดเป็น 43.28 และในสังกัดอ่ืนๆ (เอกชน, อทป.และ อื่นๆ) จ ำนวน 7,438 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30  
และเข้ำเรียนชั้นอ่ืน จ ำนวน 344 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.50 

ตารางท่ี 13 จ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนออกกลำงคันในปีกำรศึกษำ 2560 และ 2561 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนต้นปี

(คน) 

ผู้เรียนออกกลางคัน จ านวน
ผู้เรียนต้นปี

(คน) 

ผู้เรียนออกกลางคัน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 – ป.6 19,282 9 0.046 19,106             -                -    -0.046 

ม.1 – ม.3 3,487 1 0.028 3,257             -                -    -0.028 
ม.4 – ม.6  - - -             -                -                -    - 
รวมท้ังสิ้น 22,739 10 0.043 22,363             -                -    - 0.043 

 

จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2562 ไม่มีผู้เรียนออกกลำงคัน จำกจ ำนวนผู้เรียนต้นปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำนวนทั้งสิ้น 22,739 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึงมีจ ำนวนลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ซ่ึงมีผู้เรียนที่ออก
กลำงคัน จ ำนวน 10 คน จำกจ ำนวนผู้เรียนต้นปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวนทั้งสิ้น 22,739 คน คิดเป็นร้อยละ 0.043
ร้อยละผู้เรียนที่ออกกลำงคันเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561- 2562 ลดลง ร้อยละ 0.043 
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ตารางท่ี 14 ข้อมูลภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในสังกัด สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 ตำมแนวทำงของ 
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกำยน 2563 ) 

ที ่ รายการ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

1 มีภาวะทุพโภชนาการ              6,502  26.27 

2.1 ผอม              1,863  7.53 

2.1 เตี้ย              2,067  8.35 

2.1 เริ่มอ้วน+อ้วน              2,273  9.18 

2.1 ผอม+เตี้ย                238  0.96 

2.1 อ้วน+เตี้ย                  61  0.25 

2 ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ            18,246  73.73 

ที่มา : https://www.thaieducation.net/lunchsystem/ 
 
        จำกตำรำงที่ 14 พบว่ำ มีนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2  
ที่ไม่มีภำวะทุพโภชนำกำร จ ำนวน 18,246 คน คิดเป็นร้อยละ 73.73  และมีภำวะทุพโภชนำกำร จ ำนวน 6,502 
คน คิดเป็น ร้อยละ 26.27 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ ภำวะผอม จ ำนวน 1,863 คน คิดเป็นร้อยละ 7.53 ภำวะเตี้ย 
จ ำนวน 2,067 คน คิดเป็นร้อยละ 8.35 ภำวะเริ่มอ้วน+อ้วน จ ำนวน 2,273 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18 ภำวะผอม+
เตี้ย จ ำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 และภำวะอ้วน+เตี้ย จ ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  
 
 

2. ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ด้วยกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 

2.1 อบรมธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน 217 คน เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ในกำร
ท ำงำนในต ำแหน่งธุรกำรโรงเรียน เพ่ือสำมำรถปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพช่วยแบ่งเบำภำระงำนของครูผู้สอน
ได้เต็มที่ท ำให้ครูมีเวลำอยู่ในชั้นเรียนมำกขึ้น 

2.2 กำรปฐมนิเทศเพ่ือให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักในจรรยำบรรณวิชำชีพครูให้กับครูผู้ช่วยที่
บรรจุใหม่ก่อนกำรเริ่มปฏิบัติงำนจริง 

2.3 กำรจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน ก ำหนดแนวทำงกำรประเมิน และลง
นำมในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำง ผู้บังคับบัญชำกับผู้รับกำรประเมิน ท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำท่ีมีตัวอยู่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ ไม่เลื่อนเงินเดือน เป็นไปตำมกฎ  ก.ค.ศ.   

https://www.thaieducation.net/lunchsystem/
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2.4 กำรศึกษำดูงำน ได้มีกำรน ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทน ก.ต.ป.น. ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำศึกษำดูงำนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ผลกำรปฏิบัติกำรเป็นเลิศ เช่น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 ได้ด ำเนินกำรโครงกำรศึกษำดูงำนโครงกำรเขตสุจริต ที่ สพป. สระแก้ว เขต 1 จ ำนวน  39  คน  ท ำให้ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสและกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต  ท ำให้ผลกำรประเมิน ITA  
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 อยู่ใน ระดับดีมำก และศึกษำดูงำนในโครงกำร
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15 จังหวัดเชียงรำย โดยมีตัวแทนผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครู จำกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมศึกษำดูงำน จ ำนวน 57 โรงเรียน จ ำนวน 140 คน  ในระหว่ำง
วันที่ 23–26 ธันวำคม 2561 ท ำให้ผู้บริหำรและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับศำสตร์แห่งพระรำชำสู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน ในส่วนของสถำนศึกษำได้ขับเคลื่อนศำสตร์แห่งพระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและน้อมน ำพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ ลงสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของศำสตร์แห่งพระรำชำ และได้รับกำรปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำง
ยั่งยืนต่อไป 

2.5 กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับที่ผู้เกษียณอำยุรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ในทุกปีงบประมำณ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เกษียณสำมำรถด ำเนินชีวิตในวัยเกษียณ
ได้อย่ำงมีควำมสุขและมีเกิดควำมภำคภูมิใจ  

3. ด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ และมีผลกำรประเมินผลในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

           ตารางท่ี 15 ผลกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2  
   ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2559 - 2563) 
 

ปี  คะแนนที่ได้รับ ระดับคุณภาพ 
2559 86.00 ดีเยี่ยม 
2560 ไม่มีกำรประเมิน ไม่มีกำรประเมิน 
2561 ไม่มีค่ำคะแนน ดีมำก 
2562 97.5 ดีเยี่ยม 
2563 4 ดีมำก 

 
 จำกตำรำงที่  15 พบว่ำ ผลกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  

เขต 2 ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2559 - 2562) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนน 86.00)  
และปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดบัดีมำก (ไม่มีค่ำคะแนน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
(คะแนน 97.5 ) และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับดีมำก  (คะแนน 4 ) 
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            ตารางท่ี 16 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ชองส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ย้อนหลัง 5 ปี  (ปี 2559 - 2563) 

 

จำกตำรำงที่ 16 พบว่ำ ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ชองส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2559 - 2563)  
รำยละเอียดดังนี้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ระดับ ดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ระดับ ดี 
(คะแนนเฉลี่ย3.10) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ระดับ พอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 1.59) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระดับ 
ดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 4.58) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 3.72) 

    ตารางท่ี 17 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ      
     (ITA)  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2560 – 2563 ) 

ปี ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับคุณภาพ 
2560 88.12 สูงมำก 
2561 84.67 สูงมำก 
2562 85.14 สูงมำก 
2563 79.39 ระดับ B 

 

 จำกตำรำงที่ 17 พบว่ำ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA)  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2560 – 
2563 ) ดังนี้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับคุณภำพ สูงมำก (คะแนนเฉลี่ย 88.12) ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 อยู่ในระดับคุณภำพ สูงมำก (คะแนนเฉลี่ย 84.67) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับคุณภำพ สูงมำก 
(คะแนนเฉลี่ย 85.14) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับคุณภำพ ระดับ B (คะแนนเฉลี่ย 79.39) 

 

 

 

ปี  ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับคุณภาพ 
2559 3.67 ดีมำก 
2560 3.10 ดี 
2561 1.59 พอใช้ 
2562 4.58 ดีเยี่ยม 
2563 3.72 ดีมำก 
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           2. สภาพแวดลอ้มภายนอกที่ส่งผลต่อทิศทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
 

    อันประกอบไปด้วยนโยบำยในระดับต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังต่อไปนี้ 

แผนระดับท่ี 1 

  

   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชำติอันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง และยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติและปรำศจำก
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคม
และกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของ
ประชำชนควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง ทำงพลังงำนและอำหำร ควำมสำมำรถใน
กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมม่ันคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  
  
 

กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำม
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ” โดยประกอบด้วย 6 
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและ
ประเดน็กำรพัฒนำ ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
       ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมี
ควำมสุขเน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำชอธิปไตย และมีควำม
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับควำม
รุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
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กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำร ทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้ำน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำร 
ของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่น ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพ้ืนฐำนแนวคิด 
3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถี
ชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำน
อ่ืนๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำย
ระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อม
ให้เ อ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่ม
ศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด 
ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ขยำยโอกำสทำง
กำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดีรวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำง 
และลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภำพ 
โดยคนไทย มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัยรักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของ
ชำติมีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำรเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำร
กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำง ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเอง และท ำประโยชน์    แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ   อย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
อย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนและกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วน
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ร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็นกำรด ำเนินกำร บนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำม
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน 
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐที่
ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล 
ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ระบบกำร
ท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำม
มัธยัสถ์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมี
ควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อม
ล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำโดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำร
อ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 6 ด้าน โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิง
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
           1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1.1 เป้าหมาย 
  1.1.1 ประชำชนอยู่ดีกินดีและมีควำมสุข  
 1.1.2 บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
 1.1.3 กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำม  พร้อมใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง  
 1.1.4 ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคม ระหว่ำง
ประเทศ  
 1.1.5 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 1.2 ตัวช้ีวัด  
 1.2.1 ควำมสุขของประชำกรไทย  
 1.2.2 ควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
 1.2.3 ควำมพร้อมของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ  ภำคเอกชน 
และภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง  
 1.2.4 บทบำทและกำรยอมรับในด้ำนควำมม่ันคงของไทยในประชำคมระหว่ำงประเทศ  
 1.2.5 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
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 1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

1.3.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
1.3.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

1.3.3 กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคง 

1.3.4 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมถึงองค์กร  ภำครัฐ
และท่ีมิใช่ภำครัฐ 

1.3.5 กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 เป้าหมาย 
2.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน  
2.1.2 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
 
2.3 ตัวชี้วัด 
2.3.1 รำยได้ประชำชำติกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศและกำรกระจำยรำยได้  
2.3.2 ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน  
2.3.3 กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ  
2.3.4 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
 
2.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.3.1 กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
2.3.2 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
2.3.3 สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
2.3.4 โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
2.3.5 พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

  
             3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 3.1 เป้าหมาย 
 3.1.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 3.1.2 สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
 3.2 ตัวช้ีวัด  
 3.2.1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
 3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 3.2.3 กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย  
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 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.3.1 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
 3.3.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 3.3.3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 3.3.4 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
 3.3.5 กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
 3.3.6 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 3.3.7 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 
 
            4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 4.1 เป้าหมาย  
 4.1.1 สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ  
 4.1.2 กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็น
ก ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ 
 4.1.3 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพ่ือ
สร้ำงสังคมคุณภำพ  
 4.2. ตัวชี้วัด  
 4.2.1 ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร  
 4.2.2 ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน  
 4.2.3 ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำจังหวัดในกำรเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยี  
 4.2.4 คุณภำพชีวิตของประชำกรสูงอำยุ  
 4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.3.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
 4.3.2 กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 4.3.3 กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
 4.3.4 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำร จัดกำรตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 เป้าหมาย  
5.1.1 อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่ำง

ยั่งยืน มีสมดุล  
5.1.2 ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบ จำกกำร

พัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
5.1.3 ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภำยใน

ขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ  
5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  

และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 2 หน้า 21 
 

5.2 ตัวชี้วัด  
5.2.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.2.2 สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟ้ืนฟู  
5.2.3 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.2.4 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
5.3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.3.1 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
5.3.2 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
5.3.3 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
5.3.4 พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็น เมืองที่เติบโต

อย่ำงต่อเนื่อง 
5.3.5 พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.3.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

  
            6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.1 เป้าหมาย  
 6.1.1 ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 6.1.2 ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
 6.1.3 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 6.1.4 กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 6.2 ตัวช้ีวัด  
 6.2.1 ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ  
 6.2.2 ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ  
 6.2.3 ระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 6.2.4 ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม 
 6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.3.1  ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำง สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
 6.3.2 ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยง กำรพัฒนำ
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 6.3.3 ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำประเทศ 
 6.3.4 ภำครัฐมีควำมทันสมัย 
 6.3..5  บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ 
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แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 

 
 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 

ซึ่งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้นรวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมมั่นคง  2) กำรต่ำงประเทศ 3) กำรพัฒนำกำรเกษตร  4) อุตสำหกรรมและ
บริกำรแห่งอนำคต  5) กำรท่องเที่ยว  6) กำรพัฒนำพ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ  7) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบ 
โลจิสติกส์และดิจิทัล  8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมยุคใหม่  9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม   11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
13) กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 14) ศักยภำพกำรกีฬำ  15) พลังทำงสังคม  16) เศรษฐกิจฐำนรำก   
17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ   
20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  22) กฎหมำย
และกระบวนกำรยุติธรรม และ 23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 โดยเรียงจำกล ำดับควำมส ำคัญ ดังนี้ 

1. ประเด็นความม่ันคง  
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท   
1. ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
2. ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดระดับประเด็นของแผนแม่บท   
1. ดัชนีสันติภำพโลก (ปี 2561- 2565 อันดับ 1 ใน 75 ของโลก) 
2. ดัชนีชี้วัดควำมสุขของประชำกรไทย (ปี 2561- 2565 อันดับ 1 ใน 35 ของโลก) 

1.1 แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
1. เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและควำมมั่นคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยี 

และกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมปัญหำกำรจรำจร ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม 
2. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. พัฒนำกำรเมือง มุ่งพัฒนำนักกำรเมืองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังให้

ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
4. สร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ มุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรที่ประชำชนและหน่วยงำน/องค์กร

ทุกภำคส่วน ได้ร่วมกันด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรักสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ ตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ 
เพ่ือบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำให้มีประสิทธิภำพเป็นรูปธรรม 
          5. พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
 
 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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             เป้าหมายแผนย่อย 
              1. ประชำชนมีควำมม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

2. คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ สถำบันศำสนำเป็นที่
เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

    3. กำรเมืองมีเสถียรภำพ และธรรมำภิบำลสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดแผนย่อย 
1. ระดับควำมม่ันคงปลอดภัยภำยในประเทศและศักยภำพต ำรวจระดับสำกล (WISPI) ดีขึ้น (อันดับ) (ปี 

2561-2565 อยู่ในล ำดับ 1 ใน 45 ของโลก) 
              2. ประสิทธิผลของรัฐบำลจำกกำรประเมินของ ธนำคำรโลก (ปี 2561-2565 ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 70) 

 
1.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

   แนวทางการพัฒนา 
            ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 

1. ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด มุ่งยึดแนวคิดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดตั้งแต่ต้นน้ ำ-กลำงน้ ำ-
ปลำยน้ ำ ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงทำงไซเบอร์ มุ่งเน้นกำรวำงกลยุทธ์/ยุทธวิธีในกำรแก้ไขปัญหำ 
ด้ำนควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภำพปัญหำของภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ มุ่งเน้นกำรวำงแผนและยกระดับวิธีกำรแก้ไข รวมทั้งให้มี
กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ อย่ำงแท้จริง 

4. บริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง มุ่งให้กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมืองเป็นไป
อย่ำงมีระบบและเป็นเอกภำพ 

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรก่อกำรร้ำย ซึ่งเน้น
กำรก่อกำรร้ำยที่มีส่วนเชื่อมโยงมำจำกต่ำงประเทศ ที่อำจใช้ประเทศไทยเป็นสถำนที่ก่อเหตุ เป็นทำงผ่ำน หรือเป็น
แหล่งระดมเงินทุนสนับสนุนแหล่งพักพิง แหล่งจัดหำอำวุธและทรัพยำกรรวมทั้งกำรแสวงประโยชน์ของประเทศให้
สนับสนุนแก่กำรก่อกำรร้ำยในทุกด้ำน 

6. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มุ่งน ำแนวทำงกำรรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้
หลักกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยในระดับสำกล มำด ำเนินกำรให้สำมำรถรองรับปัญหำที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ 
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพครบถ้วน 

7. ป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ มุ่งเน้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล กำรพัฒนำ
และบังคับใช้กฎหมำย กำรบูรณำกำรกำรท ำงำน กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และกำรแสวงควำมร่วมมือ
ในระดับต่ำง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหำได้ทุกรูปแบบ 

8. เฝ้ำระวังและป้องกันประเด็นทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ และกำรบูรณำกำรงำนของหน่วยงำนด้ำนเศรษฐกิจต่ำง ๆ ให้มีควำมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหำที่
เกิดข้ึนจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงในมิติต่ำง ๆ ให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

9. ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มุ่งจัดกำรกับเงื่อนไขปัญหำที่มีอยู่
เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้ำระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ข้ึน โดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ
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ศำสตร์พระรำชำ มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนแก้ไขและป้องกันปัญหำ ตลอดไปจนถึงกำรผลักดัน
ยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ไปสู่กำรปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 

10. รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร มุ่งให้สำมำรถอ ำนวยกำร ก ำกับกำร ประสำนงำน ติดตำม 
ประเมินผล และสั่งกำร ในกำรแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักรตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

11. รักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติพื้นที่ชำยแดน มุ่งสร้ำงกลไกให้เกิดกำร บูรณำกำรใน
กำรท ำงำนร่วมกัน 

12. รักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล มุ่งเน้นกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำง
ทะเล ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

13. พัฒนำประเทศเพ่ือควำมมั่นคงและช่วยเหลือประชำชน มุ่งให้สำมำรถสนับสนุนภำรกิจควำม
มั่นคงในภำพรวม 

14. พิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มุ่งบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร ตลอดถึง
ทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภำคส่วน 

15. แก้ไขปัญหำควำมม่ันคงเฉพำะกรณี มุ่งให้สำมำรถอ ำนวยกำร ก ำกับกำร ประสำนงำน ติดตำม 
ประเมินผล และสั่งกำร ในกำรแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงที่อำจเกิดข้ึนใหม่เป็นกำรเฉพำะรำยกรณี 

ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
1. ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติในภำพรวม มุ่งปกป้อง รักษำ และแก้ไขปัญหำที่กระทบ

ต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติในภำพรวมทุกรูปแบบ ครอบคลุมทั้งกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน แก้ไข กำรใช้ 
กำรอนุรักษ์ และกำรแสวงหำผลประโยชน์ อย่ำงสอดคล้องกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติในทุก ๆ ด้ำน 

2. ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติทำงบก มุ่งปกป้อง รักษำ และแก้ไขปัญหำที่กระทบต่อ
ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงบก 

3. ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล มุ่งปกป้อง รักษำ และแก้ไขปัญหำที่กระทบต่อ
ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

4. ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติทำงอำกำศ มุ่งปกป้อง รักษำ และแก้ไขปัญหำที่กระทบต่อ
ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงอำกำศ 

5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน มิตรประเทศ และองค์กำรนำนำชำติ 
มุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ 

 
เป้าหมายของแผนย่อย 

1. ปัญหำควำมม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหำยำเสพติด ควำมม่ันคงทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ 

2. ภำคใต้มีควำมสงบสุข ร่มเย็น 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบนั (ปี 2561-2565 ดีขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ 50) 
2. จ ำนวนงบประมำณด้ำนควำมมั่นคงในกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้ลดลง 

(ปี 2561-2565 ลดลง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี) 
3. วัดสถิติจ ำนวนเหตุรุนแรง /สูญเสีย  (ปี 2561-2565 ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี) 
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4. ปริมำณกำรเข้ำ-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ (ปี 2561-
2565 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี) 
 
3.แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
         แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแบบบูรณำกำร เพ่ือเสริมสร้ำง พัฒนำ และบูรณำกำร ขีดควำมสำมำรถ
ของระบบงำนข่ำวกรอง หน่วยงำนข่ำวกรอง และประชำคมข่ำวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถำนกำรณ์ 

2. พัฒนำศักยภำพของประเทศด้ำนควำมมั่นคง มุ่งจัดท ำแผนพัฒนำและผนึกก ำลังทรัพยำกร รวมถึง
ขีดควำมสำมำรถท้ังปวงของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 

     3. พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำปรับปรุงนโยบำย แนวทำง 
ระบบ กลไกกำรบริหำรจัดกำร ตลอดถึงแผนกำรปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน มีประสิทธิภำพ ครอบคลุม และพร้อม
รองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนำคต 
         เป้าหมายของแผนย่อย 

 1. หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคมข่ำวกรองท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน และแผน
เตรียมพร้อมแห่งชำติมีควำมทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 

2. กองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงมีควำมพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคำมทุกรูปแบบทุกมิติ 
และทุกระดับควำมรุนแรง 
         ตัวชี้วัดของแผนย่อย 

1. ประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคม ข่ำวกรอง 
2. วัดระดับควำมพร้อมของกองทัพและหน่วยงำน ด้ำนควำมมั่นคง 

1.4. แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ 
และมิใช่ภาครัฐ 
         แนวทางการพัฒนา 

1. กำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ มุ่งให้ไทยในฐำนะประเทศ
ขนำดกลำง ด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศได้อย่ำงสมดุล และเชื่อมโยงกันทั้งในมิติด้ำนควำมมั่นคง เศรษฐกิจ
และสังคม 

2. กำรเสริมสร้ำงและธ ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและควำมมั่นคงของภูมิภำค 
3. กำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค โลก รวมถึงองค์กรภำครัฐ และที่มิใช่

ภำครัฐ เน้นควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชำชนต่อประชำชน ผ่ำนกำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือกับนำนำชำติ 
          เป้าหมายของแผนย่อย 

1. ประเทศไทยมีควำมมั่นคงและสำมำรถรับมือกับควำมท้ำทำยจำกภำยนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 
2. ประเทศไทยมีบทบำทเพ่ิมข้ึนในกำรก ำหนดทิศทำงและส่งเสริมเสถียรภำพของภูมิภำคเอเชีย 

รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้ำในภูมิภำคอำเซียน 
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         ตัวชี้วัดของแผนย่อย 
1. ระดับควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหำอ ำนำจและประเทศ

ที่มีควำมส ำคัญทำงยุทธศำสตร์ (อำทิ จ ำนวนกำรเยือน จ ำนวนควำมร่วมมือ ระดับควำมสัมพันธ์) (เฉลี่ยร้อยละ)  
(ปี 2561-2565 มำกข้ึน/ดีขึ้นจำกเดิม ร้อยละ 5 – 10) 

2. ระดับควำมส ำเร็จของบทบำทไทยในกำรก ำหนดทิศทำงและส่งเสริมเสถียรภำพของภูมิภำคเอเชีย 
(อำทิ จ ำนวนข้อเสนอ/ ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับกำรยอมรับ กำรเป็น ผู้เล่นที่ส ำคัญในกรอบอนุภูมิภำคและภูมิภำค
กับต่ำงประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) ( ปี 2561- 2565 มำกขึ้น/ดีขึ้นจำกเดิม ร้อยละ 5 – 10) 
5. แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

แนวทางการพัฒนา 
1. บูรณำกำรกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคง มุ่งเน้นกำรเสริมควำมพร้อม 
2. บูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง มุ่งพัฒนำส่งเสริมกำรวำงแผนคู่ขนำนแบบบูรณำกำร  

ให้สอดคล้องรองรับยุทธศำสตร์ชำติในทุก ๆ ด้ำน 
3. ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้กำรด ำเนินกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธภิำพ มีเอกภำพ และเป็นรูปธรรม ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
เป้าหมายของแผนย่อย 

1. กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 

1.ระดับประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมมั่นคง (ป ี2561 -  2565  
ร้อยละ 80) 

 
(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม และมีควำมรัก และภูมิใจในควำมเป็นไทยมำกข้ึน น ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ 
มำกขึ้น 
ตัวช้ีวัดระดับประเด็นของแผนแม่บท 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประกำร ประกอบด้วย ควำมซื่อสัตย์สุจริตกำรมีจิตสำธำรณะ กำรเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง 
กำรกระท ำอย่ำงรับผิดชอบ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม 

10.1 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็น
พลเมืองที่ดี 
            แนวทางการพัฒนา 

1. ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่ำนิยมและบรรทัดฐำนวัฒนธรรม
ที่ดีผ่ำนสถำบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนำในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม กำรมัธยัสถ์ อดออม 
ซื่อสัตย์และด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงเสริมให้สถำบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น 

2. บูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในและนอกสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมพระรำชด ำริ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียนรู้ทำงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ และภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งกำร
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ตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ 
และต่ำงประเทศ 

    3. สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงศำสนำเพ่ือเผยแพร่หลักค ำสอนที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครองศำสนำ 
ส่งเสริมกิจกรรมและกำรน ำหลักธรรมทำงศำสนำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

4. ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน อนุรักษ์พัฒนำและสืบสำนมรดก ทำงศิลปะ 
และวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริม ควำมเป็นไทยในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่มรดกทำงวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐำนกำรสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง 

    5. กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้ำงจิตสำธำรณะและจิต
อำสำโดยใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
สร้ำงเสริมผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล และองค์กร โดยกำรยกย่องผู้น ำที่มีจิตสำธำรณะ
และจิตอำสำ และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงเสริมกำรพัฒนำ
จิตสำธำรณะและจิตอำสำ เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสำธำรณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 

 
เป้าหมายของแผนย่อย  
1. คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำ คุณธรรม

จริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมดีข้ึน 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. ประชำกรอำยุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

(ร้อยละต่อปี) ปี 2561- 2565 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
 
10.2 แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้ำงและพัฒนำกลไก เพ่ือให้ภำคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้ำงค่ำนิยม และวัฒนธรรมที่ดี 
2. ยกระดับกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงมำตรกำรของภำครัฐเพ่ือให้ภำคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในกำร

ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
เป้าหมายของแผนย่อย  

1. ภำคธุรกิจมีบทบำทส ำคัญในกำรลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 

1. จ ำนวนธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม (จ ำนวน)  (ปี 2561-2565 จ ำนวน 50 บริษัท) 
 

10.3 แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน ในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนำสื่อสร้ำงสรรค์ โดยจัดเวลำและพ้ืนที่ออกอำกำศสื่อกระแสหลักให้แก่สื่อสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำร
ส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือน ำเสนอตัวอย่ำงของกำรมีคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรมีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในบทบำท สิทธิ และหน้ำที่กำรเป็นพลเมืองที่ดี ให้กับประชำชนทั่วไป โดยเฉพำะในกลุ่มเด็ก 

2. พัฒนำสื่อเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมให้สื่อและสื่อสำรมวลชนปฏิบัติงำนบนเสรีภำพของสื่อควบคู่ไปกับ
จรรยำบรรณสื่ออย่ำงเคร่งครัดและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนำเนื้อหำสำระที่เป็นข้อเท็จจริงและมีคุณภำพสูง 
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รวมทั้งเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันควำมรู้ในกำรเลือกรับปรับใช้สื่อหรือกำรรู้เท่ำทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยำวชน 
และประชำชนทั่วไป ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังกำรบริโภคสื่อที่เหมำะสม 

3. พัฒนำระบบโครงสร้ำงเครือข่ำยด้ำนข้อมูลเพื่อเป็นช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่
ถูกต้อง มีคุณภำพ และเชื่อถือได้ 

 
เป้าหมายของแผนย่อย  

1. สื่อในสังคมไทยมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ประชำชน ในสังคม ท ำให้เกิดสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ปลอดภัย และสร้ำงสรรค์เพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมตระหนัก และกำรใช้สื่ออย่ำง ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
ของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำย (เฉลี่ยร้อยละ) (ปี 2561-2565 ร้อยละ 70) 
 
(11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

1. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมข้ึน ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำ และคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดระดับประเด็นของแผนแม่บท  

1. ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ (ค่ำคะแนน) (ปี 2561 – 2565  ค่ำคะแนน 0.79) 
 

 11.1 แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
        แนวทางการพัฒนา 

1. สร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้ำงครอบครัวที่เหมำะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และ

ชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำร

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ 
         เป้าหมายของแผนย่อย 

ครอบครัวไทยมีควำมเข้มแข็ง และมีจิตส ำนึกควำมเป็นไทย ด ำรงชีวิตแบบพอเพียงมำกขึ้น 
         ตัวชี้วัดของแผนย่อย 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ปี 2561 – 2565 ร้อยละ 75) 
 

11.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
        แนวทางการพัฒนา 

1. จัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งสุขภำวะ เจตคติ ควำมรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ 
พร้อมทั้งส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 

2. จดัให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยำบำลทุก
ระดับและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กสู่มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำร
สุขภำพ 
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3. จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้ำน โดยกำร
พัฒนำหลักสูตรกำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่เน้นกำรพัฒนำทักษะ
ส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ 

เป้าหมายของแผนย่อย 
เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัย (ปี 2561 – 2565 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) 

 
11.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรทำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
2. จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ

ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ 
3. จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน 
4. จัดให้มีพัฒนำทักษะอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรบ่มเพำะกำรเป็นนักคิด 

นักนวัตกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมและทำงำนภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้ำนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

เป้าหมายของแผนย่อย 
           วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึก
พลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
คะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ (Skill) ของ World Economic 

Forum (WEF) (ปี 2561 – 2565 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) 
 

10.4 แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจและผลิตภำพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 

2. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนที่พึงประสงค์ และควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะทำงกำรเงิน เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับวัยท ำงำน
ผ่ำนระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรส่งเสริมกำรออม 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือให้เป็นผู้ประกอบกำรใหม่ และสำมำรถพัฒนำต่อ
ยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ และมีโอกำสและทำงเลือกทำงำนและสร้ำงงำน 

4. ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถพิเศษในต่ำงประเทศ ทั้งในรูปแบบกำรทำ
งำนชั่วครำวและถำวร เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนต่ำงชำติที่ก ำเนิดในประเทศไทย ให้สำมำรถแสดงศักยภำพและใช้
ควำมสำมำรถในกำรทำประโยชน์และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้เชี่ยวชำญใน
สำขำจ ำเป็นหรือขำดแคลนจำกต่ำงประเทศเข้ำมำทำงำนในประเทศไทย 

5. ส่งเสริมกำรพัฒนำ กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้ำงศักยภำพให้ผู้ที่เคยกระท ำผิดสำมำรถประกอบ
อำชีพ เป็นก ำลังในกำรพัฒนำประเทศ และอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข 
 

เป้าหมายของแผนย่อย 
1. แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอำชีพสูง ตระหนักในควำมส ำคัญท่ีจะพัฒนำตนเองให้

เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัตของโครงสร้ำงอำชีพและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
เพ่ิมข้ึน 

2. มีคนไทยที่มีควำมสำมำรถและผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศเข้ำมำท ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้น 

 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. ผลิตภำพแรงงำน (ร้อยละต่อปี) (ปี 2561 – 2565 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 2.5) 
2. สัดส่วนก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (ปี 2561 – 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10) 

 
11.5 แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้พ่ึงพำตนเองได้ทำงเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมำตรกำรจูงใจทำงกำรเงินและกำรคลังให้ผู้ประกอบกำรมีกำรจ้ำง
งำนที่เหมำะสมสำหรับผู้สูงอำยุ ตลอดจนจัดท ำหลักสูตรพัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับวัย 
สมรรถนะทำงกำย ลักษณะงำน และส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงกลุ่มวัย 

2. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรออม เพื่อสร้ำงหลักประกันควำมม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณและหลักประกัน
ทำงสังคมที่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต 

3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ พร้อมทั้งจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ 
เป้าหมายของแผนย่อย 
ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมม่ันคงในชีวิต มีทักษะกำรด ำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนำตลอดชีวิต มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมสังคม สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
ร้อยละผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพมีงำนท ำ และรำยได้เหมำะสม (ปี 2561 – 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10) 
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(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
1.  คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 

สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของ พหุปัญญำดีขึ้น 
ตวัชี้วัดระดับประเด็นของแผนแม่บท  
1. คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) (ปี 2561 – 2565  

เฉลี่ย 470 คะแนน) 
2. อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ปี 2561 – 2565 อันดับที่ 45) 
3. ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในระดับสำกลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) (ปี 2561 – 2565  

ไม่น้อยกว่ำ 50.1 คะแนน) 
 

12.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทำงย่อย ได้แก่ (1) พัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำ ที่ใช้ฐำนควำมรู้และระบบคิดในลักษณะ 
สหวิทยำกำร มีกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นหลักสูตร  ฐำนสมรรถนะให้ได้
มำตรฐำนกับหลักสูตรในระบบกำรศึกษำชั้นนำที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีที่เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับกำรนิเทศ กำรติดตำมประเมินผล และกำรปรับปรุงหลักสูตรฐำน
สมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
และมำตรฐำนอำชีพ โดยเน้นกำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี และกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร ปฏิรูปกำร
จัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำโดยเน้นกำรเรียนรู้ที่ผูกกับงำน เพ่ือวำงรำกฐำนให้มีสถำบันอุดมศึกษำที่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศได้ในหลำกหลำยมิติ ทั้งในด้ำนกำรผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะใน
สำขำที่เป็นที่ต้องกำรของตลำด กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสำมำรถไปสู่ตลำดต่ำงประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภำพ สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ำงดี (2) 
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนำทักษะส ำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 มีกำรผสมผสำนเทคโนโลยีเข้ำกับเนื้อหำและวิธีกำรสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีกำรเรียนรู้
แบบใหม่ในกำรพัฒนำเนื้อหำและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มี
ชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ กำรเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลงมือ
ปฏิบัติ มีกำรสะท้อนควำมคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นกำรเรียนกำรสอนที่เสริมสร้ำงทักษะชีวิต และสำมำรถ
น ำมำใช้ต่อยอดในกำรประกอบอำชีพได้จริง และ (4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถกำกับกำรเรียนรู้
ของตนได้ เพ่ือให้สำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปใช้สร้ำงรำยได้ รวมถึงมีทักษะด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสม
อย่ำงหลำกหลำย ปรับเปลี่ยนตำมควำมสำมำรถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหำที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
เนื้อหำได้เอง ค้นหำ แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มีระบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 
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2.     เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทำงย่อย ได้แก่ (1) วำงแผนกำร
ผลิต พัฒนำและปรับบทบำท “คร ูคณำจำรย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอำชีวะ
ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพ  โดยเน้นกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญและมี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำรในสำขำที่ตนเองสอน (2) ปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครู
ตั้งแต่กำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครู ปฏิรูประบบกำรผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐำน
สมรรถนะของวิชำชีพครูที่สำมำรถสร้ำงทักษะในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ และมีครูที่ช ำนำญในด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ที่ได้มำตรฐำน
ในระดับนำนำชำติ ในจ ำนวนที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบกำรอบรมและเสริม
สมรรถนะครูทีผ่่ำนกำรศึกษำในระบบเดิม หรือครูภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 ที่ยังไม่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนใน
ระดับนำนำชำติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน สำยอำชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบกำรผลิตครูอำชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชำชีพ
จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำรในสำขำที่ตนเองสอน มีควำมรู้ 
ทักษะ และสำมำรถสร้ำงสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพให้แก่ผู้เรียน  
และมีอัตรำก ำลังเพียงพอต่อควำมต้องกำรของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 6 แนวทำงย่อย 
ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
ต้ังแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้ำงแรงจูงใจและควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบที่เหมำะสม (2) จัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นมีกำรก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศ ใน
ด้ำนควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน จ ำนวนครูที่ครบชั้น 
ครบวิชำ จ ำนวนพนักงำนสนับสนุนงำนบริหำรจัดกำรโรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพและเพ่ิมคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรศึกษำที่เน้นสำยอำชีพมำกขึ้น มีกำรเรียนกำร
สอนและกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภำษำที่ 3 ทักษะ
และควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพใหม่ ๆ อย่ำงคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็น
รูปธรรม (4) เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมภำคประชำสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต รวมถึงกำรเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐำน ได้แก่ กำรอ่ำน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยำกรจำกภำคเอกชนและภำคประชำสังคม (5) พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ โดยแยกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำออกจำกกำรประเมินคุณภำพและกำรรับรองคุณภำพและ
กำรก ำกับดูแลคุณภำพกำรศึกษำ และปฏิรูประบบกำรสอบที่นำไปสู่กำรวัดผลในเชิงทักษะที่จ ำเป็นสำหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ มำกกว่ำกำรวัดระดับควำมรู้ และ (6) ส่งเสริมกำรวิจัยและใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ กำร
เรียนกำรสอน และกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงกำรบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับภำคอุตสำหกรรม ชุมชน และภำครัฐ เพ่ือเสริมสร้ำงระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทำงย่อย ได้แก่ (1) จัดให้มีระบบกำรศึกษำ
และระบบฝึกอบรมบนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมำตรกำรจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คน
เข้ำสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนำตนเอง รวมถึงกำรยกระดับทักษะวิชำชีพ (3) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ชุมชนให้เข้ำถึงได้ทุกที่
ทุกเวลำ โดยควำมร่วมมือจำกภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำสังคม (4) พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล
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และดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
และ (5) พัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภำพที่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองผ่ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

5. สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทำงย่อย ได้แก่ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีควำมโดดเด่นเฉพำะสำขำ  สู่ระดับ
นำนำชำติ มีกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพที่ก ำหนดสมรรถนะและทักษะพ้ืนฐำนสำหรับสำขำ
อำชีพต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะใน 10 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย S-curve 
และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรยืนยัน และพัฒนำสมรรถนะของแรงงำน และมีกรอบแนวคิดในกำร
คำดกำรณ์อุปสงค์แรงงำนในอนำคตในสำขำอำชีพต่ำง ๆ และมีแนวทำงทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ำมำกขึ้นเป็น
ระยะ (2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรในระดับ
นำนำชำติ รวมถึงกำรพัฒนำศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภำค (3) จัดให้มีกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์ชำติไทยและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทย
และพัฒนำกำรของประเทศเพ่ือนบ้ำนในสถำนศึกษำ และส ำหรับประชำชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยำวชน และนักเรียนกับประเทศ เพ่ือนบ้ำนในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ 

เป้าหมายของแผนย่อย 
คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 

21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. สัดส่วนครูผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำมมำตรฐำนนำนำชำติ  (ปี 2561 – 2565 

ร้อยละ 50) 
         2. อัตรำควำมแตกต่ำงของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ปี 2561 – 2565 ลดลงร้อยละ 20) 

3. อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  (ปี 2561 – 2565 ร้อยละ 80) 
12.2 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกลไกกำรคัดกรองและกำรส่งต่อเพ่ือ

ส่งเสริมกำรพัฒนำคนไทยตำมพหุปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในกำรเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถพิเศษตำมควำมถนัดและศักยภำพทั้งด้ำนกีฬำ ภำษำและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบสถำนศึกษำและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงและพัฒนำเด็กและเยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษบนฐำน
พหุปัญญำ และส่งเสริมสนับสนุนมำตรกำรจูงใจแก่ภำคเอกชน และสื่อ ในกำรมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ มีบทบำทเด่นในระดับนำนำชำติ 

2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่ เหมาะสมสาหรับผู้ มี
ความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีควำมสำมำรถพิเศษได้สร้ำงควำม
เข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกกำรท ำงำนในลักษณะกำรรวมตัวของกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในหลำก
สำขำวิชำ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำเพ่ือพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือและเชื่อมต่อสถำบันวิจัยชั้นน ำทั่วโลก เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้นักวิจัยควำมสำมำรถสูง
ของไทยให้มีศักยภำพสูงยิ่งขึ้น 
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เป้าหมายของแผนย่อย 
ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำม พหุปัญญำ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำ

และกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. สัดส่วนสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน และมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ

พัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล (ปี 2561 – 2565 ร้อยละ 10) 
2. สัดส่วนเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรส่งต่อและพัฒนำตำมศักยภำพ/พหุปัญญำ (ปี 2561 – 2565 ร้อยละ 10) 

 
(17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัดระดับประเด็นของแผนแม่บท 
           สัดส่วนประชำกรไทยทั้งหมด ที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมมำตรกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงน้อย 9 กรณี 
ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตำย (4)ทุพพลภำพ/พิกำร (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชรำภำพ 
(7) ว่ำงงำน (8) ผู้อยู่ในอุปกำระ และ (9) กำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน (ปี 2561-2565 ร้อยละ70) 
  
 17.1 แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ขยำยฐำนควำมคุ้มครองทำงสังคม โดยก ำหนดระดับมำตรฐำนขั้นต่ ำของสวัสดิกำรแต่ละประเภท 
แต่ละกลุ่มเป้ำหมำยให้เหมำะสมและชัดเจน 

2. สร้ำงหลักประกันสวัสดิกำรส ำหรับแรงงำน 
3. ปรับปรุงระบบและกลไกในกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 คนไทยทุกคน โดยเฉพำะกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำง
สังคมเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
 สัดส่วนประชำกรกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมมำตรกำรคุ้มครองทำง
สังคม อย่ำงน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตำย (4) ทุพพลภำพ/พิกำร (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชรำภำพ (7) ว่ำงงำน (8) ผู้อยู่ในอุปกำระ และ (9) กำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน (ปี 2561-
2565 ร้อยละ 80 ) 
 10.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนำระบบและกลไกในกำรให้
ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือกับ
กลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยและครอบคลุมครบกลุ่ม อำทิ  ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย 
เหยื่อของควำมรุนแรงต่ำง ๆ และกำรค้ำมนุษย์ แรงงำนในภำคกำรผลิตที่มีควำมเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่
ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ 
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 2. ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก-เยำวชน 
สตรี ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เพ่ือให้เข้ำถึงบริกำรของรัฐและโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม 
และส่งเสริมควำมม่ันคงด้ำนที่อยู่อำศัย 
 3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร
ชุมชนในรูปแบบพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถำบันพ้ืนฐำนในกำรจัดระบบกำรคุ้มครองทำง
สังคมแก่สมำชิกของตน โดยมีภำคีต่ำง ๆ เกื้อหนุนตำมศักยภำพ/ควำมพร้อมของแต่ละภำคีโดยภำครัฐส่งเสริม  
ให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน สนับสนุนกำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชน และเชื่ อมโยงเป็นเครือข่ำย 
รวมทั้งมีกำรใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในกำรเป็นทุนทำงสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อกำรคุ้มครองกลุ่มเป้ำหมำย  
ในสังคม 
 4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนาใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการและ
สร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อำทิ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงสวัสดิกำรสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ระบบฐำนข้อมูลต่ำง ๆ และส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงภำคีพัฒนำต่ำง ๆ โดยเฉพำะระดับครัวเรือน
และชุมชน เพ่ือน ำไปสู่กำรกระดับกำรคุ้มครองทำงสังคมและหลักประกันทำงสังคม 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม
มำกยิ่งขึ้น 
 
 ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
 ดัชนีควำมยำกจนแบบหลำกหลำยมิติของกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ (ปี 2561- 2565 ลดลง
ร้อยละ 10 ) 
 
(18) ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (ปี 2561 - 2565 อยู่ในระดับ 
ต่ ำกว่ำ 50 ประเทศแรกของโลก) 
 18.1 แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 1. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย ทำงชีวภำพสูง ควบคู่
กับกำรลดภัยคุกคำมต่อพ้ืนที่ ชนิดสัตว์ป่ำ และพืชเฉพำะถิ่น ป้องกันและก ำจัดชนิดพันธุ์ ต่ำงถิ่นท่ีรุกรำน ในแหล่งที่
อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน สร้ำงระบบ
ฐำนข้อมูลและธนำคำรพันธุกรรม ให้ควำมส ำคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่ำ ต่อระบบนิเวศและ/หรือมี
ควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนำกลไก ทำงเศรษฐศำสตร์ และมำตรกำรจูงใจใน
กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สร้ำงกลไกกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและกำร
แบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเทำ่เทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนำและบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย
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ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรท ำงำนบูรณำกำรระหว่ำงภำคส่วน อำทิ ภำคเกษตร ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 
 2. รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เสี่ยง ต่อกำรถูกบุกรุก 
พร้อมทั้งให้มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่และมีกำรบูรณำกำรทุกหน่วยงำนในกำรตรวจสอบติดตำม เฝ้ำระวัง 
และป้องกันกำรบุกรุกป่ำ และส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่ำธรรมชำติที่สภำพเสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ตำม
กฎหมำย พื้นที่ปำ่ต้นน้ ำบนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ ำที่เหมำะสม
และไม่เกิดผลกระทบ โดยก ำหนดสิทธิชุมชนที่เข้ำไปใช้ประโยชน์จำกป่ำนั้นและสร้ำงกลไกที่ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรและกฎหมำย เพ่ือสำมำรถระบุแหล่งก ำเนิดของไม้ ป้องกัน กำรลักลอบท ำไม้ที่ผิดกฎหมำย และส่งเสริม
กำรพัฒนำพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกำรพักผ่อนหย่อนใจและกำรเรียนรู้ทำงธรรมชำติในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพ่ือให้
ประชำชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชำติ เกิดควำมรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และได้รับ
ควำมสุขจำกทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ปำ่ชุมชนและป่ำครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 
 3. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  โดยพัฒนำและส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม นิคม
อุตสำหกรรม และเมืองอุตสำหกรรม ตำมแนวทำงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้ำงกำรเติบโต ทำงเศรษฐกิจ 
และสังคม รวมทั้งกำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งกำรเพำะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ  
และก ำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลำกสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีกำรผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมำตรกำรเพ่ือจ ำกัดกำรใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำมช่วงเวลำที่เหมำะสม พัฒนำและส่งเสริม กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยว 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มีมำตรฐำนตำมแนวทำง กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์ 
และอุปทำนและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้งกำรขับเคลื่อน
กำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้ำนกำรพัฒนำเครือขำ่ยที่ประกอบด้วยสมำชิกจำกทุกภำคส่วน
ที่เก่ียวข้อง กำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้ำนฐำนข้อมูลตลอดวัฏจักร
ชีวิต เครื่องมือ วิธีกำร ที่สอดคล้อง กับมำตรฐำนสำกล โดยกำรใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ มำตรกำรทำงสังคม 
และกำรบังคับใช้กฎหมำย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

1. กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศ มีควำมยั่งยืนสูงขึ้น 
2. พ้ืนที่สีเขียว ทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 

 ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ( ปี 2561-2565 50 คะแนน ) 
2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ทุกประเภท ได้แก่พ้ืนที่เป็นป่ำธรรมชำติพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจ เพ่ือกำรใช้ประโยชน์

พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่ำในเมืองและชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้ง
ประเทศ ( ปี 2561- 2565 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ ร้อยละ 32 พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือกำรใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 10 พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 2) 
18.2 แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ 
2. พัฒนำและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมายของแผนย่อย 
ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร (คะแนน) (ปี 2561-2565  70 คะแนน) 
 

18.3 แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
2.  ปรับตัวเพ่ือลดควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ 
3. มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐและ

ภำคเอกชน 
เป้าหมายของแผนย่อย 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมในสำขำพลังงำนและขนส่งสำขำกระบวนกำรอุตสำหกรรม

และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสำขำกำรจัดกำรของเสียลดลง (ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์) (ป ี2561- 2565 กำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกลดลงอย่ำงน้อย ร้อยละ 12 จำกกรณีปกติ) 

 
18.4 แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
           แนวทางการพัฒนา 

1. จดักำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดิน และแหล่งน้ ำทะเลคุณภำพเหมำะสมกับประเภท
กำรใช้ประโยชน์ 

2. จัดกำรคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน 
3. จัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำยและกำกอุตสำหกรรมให้เป็น ไปตำม

มำตรฐำนสำกล 
4. จัดกำรสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้าหมายของแผนย่อย 
1. คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดินและแหล่งน้ ำทะเลมีคุณภำพเหมำะสมกับประเภท กำรใช้

ประโยชน์ 
2. คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ระดับมำตรฐำน ของประเทศไทย 
3. กำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำยสำรเคมีในภำคกำรเกษตรและกำรอุตสำหกรรม

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. คุณภำพของน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำทะเล และแหล่งน้ ำใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมกับประเภท

ของกำรใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพ้ืนที่เป้ำหมำยทั้งหมด) (ปี 2561- 2565 ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้ำหมำย) 
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2. คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนประเทศไทย (ร้อยละของพ้ืนที่
เป้ำหมำยทั้งหมด) (ปี 2561- 2565 ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้ำหมำย) 

3. ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ (ปีงบประมำณ 2561- 2565   0.74) 
 

10.5 แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
         แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย  
โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนำเครื่องมือต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้เอ้ือต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชำชน 
ทุกภำคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพในอนำคตสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
กำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสำกล โดยสอดแทรกในหลักสูตรกำรศึกษำและ/หรือกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ง 
ในระบบและนอกระบบ 

2. พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม โ ดยกำรพัฒนำ 
และยกระดับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ เพ่ือเป็นกลไกในกำรป้องกันผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ระบบส ำหรับกำรรังสรรค์นโยบำยที่มุ่งสู่กำรปฏิบัติได้ และสอดคล้อง
กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยที่มุง่สู่กำรปฏิบัติได้และสอดคล้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำ
ระบบยุติธรรมและระบบประชำธิปไตยด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพในอนำคต กำรพัฒนำ 
ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติข้ำมพรมแดนกับประเทศ
อำเซียนและภูมิภำคอ่ืนที่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. จัดโครงสร้ำงเชิงสถำบันเพ่ือจัดกำรประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ โดยก ำหนดและจัดโครงสร้ำงเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญ โดยใช้กลไกและเครื่องมือ  
ที่ทันสมัย เน้นกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม 
เพ่ือจัดกำรประเด็นร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นอื่นทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 

4. พัฒนำและด ำ เนิน โครงกำรที่ ยกระดับกระบวนทัศน์  เ พ่ือก ำ หนดอนำคตประเทศ ด้ ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล พัฒนำกลไก 
เพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำรประเด็นอุบัติใหม่ด้ำนทรัพยำกรธรรมช ำติและสิ่งแวดล้อม และให้มีกำรจัดกิจกรรม 
เชิงพ้ืนที่และ/หรือพ้ืนที่ทดลองเชิงนวัตกรรม เสริมสร้ำงคุณลักษณะและคุณภำพชีวิตที่พึงประสงค์ ให้กลำยเป็นที่
ยอมรับในวิถีชีวิตของประชำกรตำมบริบทของพ้ืนที่นั้น ๆ สนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมธรรมำภิบำล
ด้ำนกำรรักษำและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนเครือข่ำยในระดับชุมชน ที่ครอบคลุมภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม รวมถึงสร้ำงกลไกและกระบวนกำร กำรมีส่วนร่วมอย่ำงม ี
ธรรมำภิบำลเพ่ือยกระดับกระบวนทัศน์ที่ต้องกำรส่งเสริม 

เป้าหมายของแผนย่อย 
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 

         ดัชนีกำรตระหนักรู้ ด้ำนสิ่งแวดล้อม (ปี2561- 2565 ร้อยละ 20 ) 
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(20) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

1. บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 
2. ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 

ตัวช้ีวัดระดับประเด็นของแผนแม่บท  
1. ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ (ปี 2561 - 2565 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85) 
2. ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจัดล ำดับขององค์กำรสหประชำชำติ (ปี2561- 2565 อยู่ในกลุ่ม

ประเทศ ที่มีกำรพัฒนำสูงสุด 60 อันดับแรก) 
20.1 แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
        แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนำรูปแบบบริกำรภำครัฐเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชน ผู้ประกอบกำรและ
ภำคธุรกิจ โดยภำครัฐจัดสรรรูปแบบบริกำรให้มีควำมสะดวก มีกำรเชื่อมโยงหลำยหน่วยงำนแบบเบ็ดเสร็จ ครบ
วงจร และหลำกหลำยรูปแบบตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรลงทุน 
และกำรด ำเนินธุรกิจ อำทิ กำรบูรณำกำรขั้นตอนกำรออกใบอนุญำตต่ำง ๆ กำรให้บริกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำง
ปัญญำที่มีประสิทธิภำพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

2. พัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนกำร
และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกลอย่ำงคุ้มค่ำ มีควำมรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย ลดข้อจ ำกัดทำง
กำยภำพ เวลำ พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตำมหลักกำรออกแบบที่เป็นสำกล เพ่ือให้บริกำรภำครัฐเป็นไปอย่ำง
ปลอดภัย สร้ำงสรรค์ โปร่งใส มีธรรมำภิบำล เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ปรับวิธีกำรท ำงำน จำก “กำรท ำงำนตำมภำรกิจที่กฎหมำยก ำหนด” เป็น “กำรให้บริกำรที่ให้
ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร” ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำและได้
มำตรฐำนสำกล โดยเปลี่ยนจำกกำรท ำงำนด้วยมือ เป็นกำรท ำงำนบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณำกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีกำรพัฒนำบริกำรเดิมและสร้ำงบริกำรใหม่ที่
เป็นพลวัตสอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจ และ
ผู้ใช้บริกำร และเปิดโอกำสให้เสนอควำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของภำครัฐได้อย่ำงสะดวก ทันสถำนกำรณ์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 

      สัดส่วนควำมส ำเร็จของกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (ป ี2561 - 2565 ร้อยละ 100) 
(ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 2,180 กระบวนงำนแบ่งเป็น กระบวนงำนในระบบอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 300 กระบวนงำน และกระบวนงำน อ่ืน ๆ 1,880 กระบวนงำน) 
20.2 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 แนวทางการพัฒนา 

1. รักษำและเสริมสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำค โดยรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังภำยใต้กรอบ
ควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง พัฒนำระบบกำรคลังล่วงหน้ำระยะปำนกลำงและระยะยำว ด ำ เนินกรอบนโยบำยกำรเงิน
และกำรคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษำเสถียรภำพระบบกำรเงิน และพัฒนำเครื่องมือทำงนโยบำยใหม่ ๆ เพ่ือรองรับ
ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลง พัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรเงินทั้งตลำดเงิน ตลำดทุน และกำรประกันภัย ส่งเสริมกำรแข่งขัน
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ที่เป็นธรรม สร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรให้บริกำร ทำงกำรเงิน และพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนกลำงทำงกำรเงิน ให้เป็นมำตรฐำนสำกลและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทำงธุรกิจและดูแลควำม
มั่นคงและปลอดภัยของระบบกำรชำระเงินหลักของประเทศ 

2. พัฒนำระบบเตือนภัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรค้ำ ให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
นวัตกรรม รวมทั้งกำรเคลื่อนย้ำยทุนและแรงงำน รูปแบบกำรค้ำ ตลอดจนกำรกีดกันทำงกำรค้ำรูปแบบใหม่ ๆ และ
ให้ภำครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันควำมเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถำบันในกำรดูแลเสถียรภำพระบบกำรเงิน
ในภำพรวมได้อย่ำงครอบคลุม รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ แผนเพ่ิมรำยได้ของประเทศคู่กับแผน
งบประมำณให้เกิดสมดุลระหว่ำงรำยได้กับรำยจ่ำย กำรขยำยฐำนภำษี และกำรปรับปรุงระบบภำษีที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

3. จัดท ำงบประมำณตอบสนองต่อเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้งบประมำณเป็นเครื่องมือส ำคัญ
ที่จะขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยสนับสนุนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทั้งในภำรกิจพ้ืนฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ 
ภำรกิจพ้ืนที่ และภำรกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยให้สำมำรถด ำ เนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยของแต่ละแผนงำน/
โครงกำร และเป้ำหมำยร่วมตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และ ควำมเร่งด่วนในแต่ละ
ช่วงเวลำ โดยใช้เครื่องมือด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิด กำรพัฒนำในทุก ๆ มิติอย่ำง
ยั่งยืน 

4. ทบทวน ศึกษำ ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำง ระบบและมำตรกำรทำงภำษี ให้มีโครงสร้ำงในด้ำนกำร
จัดเก็บที่มีควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมทั้งในแนวตั้ งและแนวนอน มีระบบจัดเก็บภำษีที่มีประสิทธิภำพ 
ครอบคลุม เท่ำทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงำน มีวิธีกำรที่ท ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำใจและตระหนักถึง
ระบบภำษีได้อย่ำงง่ำย ให้มำตรกำรภำษีเป็นเครื่องมือในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ ลดกำรสะสมควำมมั่งคั่งที่กระจุกตัว 
อำทิ กำรปรับปรุงมำตรกำรลดหย่อนภำษีและกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ที่มีผลประโยชน์ต่อสถำนะทำงเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนกำรใช้มำตรกำรทำงภำษีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกของประเทศ และให้ส่งเสริมและไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ 

5. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงำน/โครงกำร ทั้งในภำรกิจพ้ืนฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ และภำรกิจพ้ืนที่ มีกำรติดตำมประเมินผลทั้งก่อนเริ่ม
โครงกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร และหลังกำรด ำเนินงำน เป็นกำรติดตำมประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน ำเข้ำ 
กระบวนกำรด ำเนินกำร ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยพัฒนำกำร
เชื่อมโยงขอ้มูล เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบ และน ำไปสู่กำรปรับแนวทำง กำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมได้อย่ำงต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผล และจัดให้มีกำรรำยงำนกำร
ติดตำมประเมินผลในกำรบรรลุเป้ำหมำยต่อสำธำรณะ เป็นประจ ำ รวมทั้งกำรตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้อง
เป็นไปเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

เป้าหมายของแผนย่อย 
 หน่วยงำนภำครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 

ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
 ร้อยละของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ  (ปี 2561- 2565 แผนงำน/โครงกำร
ภำยใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ) 
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20.3 แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรบริกำรสำธำรณะ และกิจกรรมสำธำรณะ
อย่ำงเหมำะสม ก ำหนดควำมสัมพันธ์และกำรพัฒนำบทบำทในฐำนะของหุ้นส่วน กำรพัฒนำในกำรด ำเนินภำรกิจ 
ที่ส ำคัญระหว่ำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และกำรสนับสนุนให้ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชำรัฐ มำร่วมด ำเนินกำรในบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ
ต่ำง ๆ โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อน กำรวิเครำะห์และทบทวนภำรกิจของภำครัฐให้สอดคล้องกับกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือก ำหนดภำรกิจหลักที่ให้ภำครัฐดำเนินกำร อำทิ กำรก ำหนดนโยบำย กำรตัดสินใจ 
และกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำภำครัฐ ที่ส ำคัญ สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐได้อย่ำงเหมำะสม  
กำรก ำกับดูแลกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและมีกำร
ค ำนึงถึงควำมมั่นคงของมนุษย์และรัฐ และจัดให้มีกำรยุบเลิกภำรกิจที่ไม่จ ำเป็น รวมทั้งเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำร
พัฒนำบริกำรสำธำรณะที่สร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงทุกภำคส่วน กำรถ่ ำยโอนภำรกิจให้ภำคส่วนอ่ืนรับไป
ด ำเนินกำร เช่น กำรจ้ำงเหมำบริกำร และกำรท ำงำนแบบจัดบริกำรร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีกำรเตรียม 
ควำมพร้อมหรือกำรสนับสนุนภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรร่วมด ำเนินภำรกิจของภำครัฐ ปรับปรุงบทบำทและกลไก
ภำครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบกำร รวมทั้งกำรก ำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกิจภำคเอกชนทุกขนำดและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว 

2.  ส่งเสริมบทบำทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงำนที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองได้ มีประสิทธิภำพ ตั้งอยู่บน
หลักธรรมำภิบำล และมีมำตรฐำนกำรให้บริกำร เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล เพ่ิมอิสระในกำรให้บริกำรสำธำรณะ  
และกิจกรรมสำธำรณะที่หลำกหลำย มีบทบำทเชิงยุทธศำสตร์ระดับพ้ืนที่ มีระบบภำษีและรำยได้ของท้องถิ่น 
อย่ำงเหมำะสมต่อกำรจัดสรรงบประมำณ ก ำลังบุคลำกร และองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำพ้ืนที่ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติ อ่ืน ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่ น ภำคเอกชน และภำคีอ่ืน ๆ ที่ค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ ประชำชน และควำมต้องกำรของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภำวะ 

 
เป้าหมายของแผนย่อย 
1. เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะอย่ำง

เหมำะสม 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้ำงควำมทันสมัยในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 

และกิจกรรมสำธำรณะให้กับประชำชน 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. ระดับควำมส ำเร็จกำรเปิดให้ภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำด ำเนินกำรบริกำรสำธำรณะ (ปี 2561- 2565 ไม่น้อย

กว่ำ ร้อยละ 20) 
2. ค่ำคะแนนกำรประเมิน ร้อยละของเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่น ำแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำ

ท้องถิ่นได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (LQM) (ปี 2561 - 2565 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 70) 
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20.4 แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
            แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รองรับสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่
มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนและทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล กำรพัฒนำให้มีกำร
น ำข้อมูลและข้อมูลขนำดใหญ่มำใช้ในกำรพัฒนำนโยบำย กำรตัดสินใจ กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำร
พัฒนำนวัตกรรมภำครัฐ รวมถึงกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูลระหว่ำงองค์กร ทั้งภำยในและภำยนอกภำครัฐ
แบบอัตโนมัติ อำทิ กำรสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ภำครัฐสำมำรถใช้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่
สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐให้มีมำตรฐำนเดียวกันและข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน และผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรขยำย
โอกำสทำงกำรค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

2. ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์  
มีควำมโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น ำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบ กำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล 
มำใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ มีกำรพัฒนำข้อมูลเปิดภำครัฐให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึง แบ่งปัน และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสมและสะดวก รวมทั้งน ำองค์ควำมรู้ ในแบบ สหสำขำวิชำเข้ำมำประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้ำง
คุณค่ำและแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันเวลำ พร้อมทั้งมีกำรจัดกำร
ควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเพ่ือพัฒนำภำครัฐให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และกำรเสริมสร้ำงกำร
รับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรและกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐอย่ำงเต็มศักยภำพ 

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สำมำรถตอบสนองต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ  ไม่ยึดติดกับกำรจัด
โครงสร้ำงองค์กำรแบบรำชกำรและวำงกฎเกณฑ์มำตรฐำนกลำงอย่ำงตำยตัว มีขนำดที่เหมำะสมกับภำรกิจ 
ปรำศจำกควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินภำรกิจ สำมำรถปรับเปลี่ยนบทบำท ภำรกิจ โครงสร้ำงองค์กำร ระบบกำร
บริหำรงำน รวมทั้งวำงกฎระเบียบได้เองอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปเน้นท ำงำนแบบบูรณำกำร
ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยกับทุกภำคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ควำมเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถ
ปฏิบัติงำนและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมำตรฐำนระดับสำกล นอกจำกนี้ ยังมีควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่ ใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่เพ่ือวิเครำะห์คำดกำรณ์ล่วงหน้ำและท ำงำนในเชิงรุก สำมำรถน ำเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและสร้ำงคุณค่ำในกำรท ำงำน 

เป้าหมายของแผนย่อย 
ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและ มีควำมคล่องตัว 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)  (ปี 2561- 2565 ระดับ 2 ) 
2.  สัดส่วนของหน่วยงำนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงสูงตำมเป้ำหมำย (ปี 2561- 2565 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90) 
 

20.5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และเกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก ำลังคนภำครัฐมีควำมเหมำะสมกับภำรกิจของภำครัฐ และสอดคล้อง
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กับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ  โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรก ำลังคน ให้มีควำม
คล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมควำมยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในทุก
ขั้นตอนควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและคุณภำพภำยใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก
กำรวำงแผนก ำลังคน รูปแบบกำรจ้ำงงำน กำรสรรหำ กำรคัดเลือก กำรแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดกำรหมุนเวียน ถ่ำยเท
แลกเปลี่ยน และโยกย้ำยบุคลำกรคุณภำพในหลำกหลำยระดับระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ของประเทศได้อย่ำงคล่องตัว 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
โดยกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสำธำรณะ มีระบบ
บริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
สำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่งท ำงำนในภำครัฐ โดยมีกำรประเมินผลและเลื่อนระดับต ำแหน่งของบุคลำกรภำครัฐ 
ตำมผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกลไกกำรป้องกัน กำรแทรกแซงและกำรใช้ดุลยพินิจ
โดยมิชอบ กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลำกรภำครัฐตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
และกำรสร้ำงกลไกให้บุคลำกรภำครัฐสำมำรถโยกย้ำยและหมุนเวียนได้อย่ำงคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภำครัฐ 
รวมถึงกำรพฒันำระบบกำรจ้ำงงำนบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสมกับภำรกิจในรูป
ต่ำง ๆ อำทิ กำรจ้ำงงำนที่มีลักษณะชั่วครำว ให้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม มีมำตรฐำน เหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน  
โดยปรับปรุงวิธีกำรก ำหนดและพิจำรณำค่ำตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลำกรภำครัฐให้มีมำตรฐำน 
เหมำะสมกับลักษณะงำนและภำรกิจรวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับตลำดกำรจ้ำงงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล โดยไม่ให้
เกิดควำมเหลื่อมล้ำของค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ระหว่ำงบุคลำกรของรัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์  และการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม ทักษะด้ำนดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบควำมคิดในกำรท ำงำนเพ่ือให้บริกำร
ประชำชนและอ ำนวยควำมสะดวกภำคเอกชนและภำคประชำสังคมเพ่ือประโยชน์ของกำรพัฒนำประเทศ สำมำรถ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทกำรพัฒนำ มีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กำร
ปฏิบัติรำชกำรเป็นมืออำชีพ มีจิตบริกำร ท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับ
ภำคส่วนอ่ืนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และมีส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดรับชอบและควำมสุจริต ปฏิบัติงำน
ตำมหลักกำรและหลักวิชำชีพด้วยควำมเป็นธรรมและเสมอภำค กล้ำยืนหยัดในกำรกระท ำที่ถูกต้อง ค ำนึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรคุ้มครองและปกป้องบุคลำกรภำครัฐ
ที่กล้ำยืดหยัดในกำรกระท ำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

4. สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เพ่ือให้ผู้น ำ 
และผู้บริหำรภำครัฐมีควำมคิดเชิงกลยุทธ์ มีควำมเข้ำใจสภำพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก มีควำมสำมำรถในกำรน ำหน่วยงำน และมีคุณธรรม จริยธรรมในกำร
บริหำรงำนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น ำทำงควำมรู้และควำมคิด ผลักดันภำรกิจ น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
พัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ร่วมงำนและต่อสังคม เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ชำติระยะยำว โดยต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิดให้ตนเอง มีควำมเป็นผู้ประกอบกำร
สำธำรณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ ำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย ท ำให้สำมำรถแสดงบทบำท
ของกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและประโยชน์สุขให้แก่ประชำชน 
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เป้าหมายของแผนย่อย 
บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก  

มีควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ 
 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ (ปี 2561 - 2565 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80) 
2. สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่รัฐที่กระท ำผิดกฎหมำยลดลง (ปี 2561 - 2565 ลดลง ร้อยละ 20) 

 
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัดระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) ( ปี 2561 - 2565 อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 50 คะแนน ) 
21.1 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม “คน” โดยกำร “ปลูก”  
และ “ปลุก” จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สำมำรถแยกแยะได้ว่ำสิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตน 
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำควำมผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อกำรทุจริต และเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรม และค่ำนิยมสุจริตในระดับชุมชน 
เพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่ำนหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับ  
ที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำ เพ่ือปฏิรูป 
“พลเมืองไทยในอนำคต” ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มขั้น สำมำรถท ำหน้ำที่ควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส ำนึกยึดมั่น 
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร โดยกำรสนับสนุน ให้ข้ำรำชกำร 
และเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
ในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบำะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริ ตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจำกผู้บริหำรประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบ แก่ประชำชน เด็ก 
เยำวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดตำมกฎหมำยแล้ว ผู้บริหำรประเทศต้อง 
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มีคุณสมบัติทำงจริยธรรมด้วย มีกำรพัฒนำยกระดับกำรมีจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่ง ทำงกำรเมืองเพ่ือสร้ำง
นักกำรเมอืงที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ำกับจริยธรรมภำยในพรรคกำรเมือง 

4. ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และมีควำมเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต โดยกำรพัฒนำเครื่องมือ  
เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ  
และเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริต เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ  
มีมำตรกำร ระบบ หรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต และ
กำรบูรณำกำรติดตำมประเมินผลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐ
และรัฐวิสำหกิจตั้งแต่ข้ันวำงแผนก่อนด ำเนินงำน ขั้นระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และข้ันสรุปผลหลังกำรด ำเนินโครงกำร 

5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
เช่น กำรน ำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำใช้แทนกำรใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงมำตรฐำนที่โปร่งใส
ในกระบวนกำรบริกำรของภำครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนกำรและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
ตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดกำรใช้ดุลพินิจ ของผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำ
อนุมัติ อนุญำต รวมถึงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรข้อมูลภำครัฐทั้งระบบ โดยกำรพัฒนำระบบข้อมูลดิจิทัล
ที่มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ กติกำ กระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรเข้ำถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือส่งเสริม กำรเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะ สร้ำงควำมโปร่งใส  
และส่งเสริมให้มีกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ โดยสำธำรณชน ซึ่งรวมถึงกำรมีกลไกที่เปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงและกำรด ำเนินกำรภำครัฐ เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำน
ของรัฐและประชำชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน กำรตื่นตัวและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของประชำชนในกำรร่วมเฝ้ำ
ระวัง และป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบำะแสที่สำมำรถ
สร้ำงควำมเชื่อม่ันและมั่นใจให้กับ ผู้ให้เบำะแส 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

1. ประชำชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
2. คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบลดลง 

 ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. ร้อยละของเด็กและเยำวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต ( ปี 2561 - 2565 ร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของประชำชนที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ (ปี2561- 2565 ร้อยละ 50 ) 
3. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA  ปี 2561- 2565 ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) 
4. จ ำนวนคดีทุจริตในภำพรวม (ปี 2561-2565 ลดลงร้อยละ 10 ) 
5. จ ำนวนคดีทุจริตรำยหน่วยงำน 

- จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) (ปี 2561- 2565 ลดลง 
ร้อยละ 10) 

- จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูลว่ำกระท ำกำรทุจริต (ปี 2561- 2565 ลดลง 
ร้อยละ 10) 

6. จ ำนวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง (ปี 2561 - 2565 ลดลงร้อยละ 25 ) 
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21.2 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยกำร
ปรับกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเข้ำสู่ระบบดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรท ำงำน ด้ำนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่ำทันต่อกำรบิดเบือนทรัพย์สิน
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนต่ำง ๆ ในกำรตรวจสอบ ควำมถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อำทิ ปรับปรุง
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ล่ำช้ำของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว และกระชับ
มำกขึ้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรจนถึงกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดเมื่อคดีถึง
ที่สุดเป็นไปอย่ำงรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภำพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชำชน อำทิ กำรบูรณำกำรประสำนงำน
คดีที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำ เนินกำร ที่ล่ำช้ำและซ้ ำซ้อนกัน 
ของหน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีควำมรวดเร็ว กำรบูรณำกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริตให้เข้ำถึงง่ำยและมีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
และกลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบสวนปรำบปรำมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำ เนินกำรกับทรัพย์สินหรือผู้กระท ำ
ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงินเพ่ือให้กำรติดตำมทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันกำรยักย้ำย ถ่ำยเททรัพย์สินที่ได้มำโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น รวมทั้งกำร
พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนำนำชำติ  
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ควำมรู้ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  โดยกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล 
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยประมวลจำกคดีกำรทุจริตและผู้เชี่ยวชำญ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตของแต่ละหน่วยงำนได้ศึกษำและมี
ควำมสมรรถนะและควำมรู้ที่เป็นมำตรฐำน กำรพัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิง สหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่  
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้มีควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ ที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัต
ของกำรทุจริต 

เป้าหมายของแผนย่อย 
กำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย 
1. กระบวนกำรด ำเนินคดี ทุจริตที่จ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำเกินกว่ำกรอบเวลำปกติที่กฎหมำย

ก ำหนด (ปี 2561- 2565 ไม่เกินร้อยละ 25) 
2. จ ำนวนคดีอำญำที่หน่วยงำน ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (ปี 2561- 2565 ไม่เกินร้อยละ 4  

ของจ ำนวนคดีที่ส่งฟ้อง) 
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2.1 แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เรื่องท่ี 2 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป ๒ ประเด็น ได้แก่   

1) กำรพัฒนำระบบดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำรำ่งกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย 

2)  กำรสื่อสำรสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
เรื่องท่ี 3 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น ได้แก่ 

1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
2) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคล ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล หรือสถำนศึกษำ ที่ต้องมี กำรยกระดับคุณภำพ

อย่ำงเร่งด่วน  
เรื่องท่ี  4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ มีประเด็น
ปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ 

1) กำรผลิตครู และกำรคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ 
และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู 

2) กำรพัฒนำวิชำชีพครู  
3) เส้นทำงวิชำชีพครู เพื่อให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำ ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม 
4) กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
5) องค์กรวิชำชีพครู และกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ประเด็นปฏิรูป ๘ ประเด็น ได้แก่ 

1) กำรปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมิน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้  
เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  

2) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  
3) กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติและระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ 
4) กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ 
5) ระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน 
6) กำรปฏิรูปอำชีวศึกษำ เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
7) กำรปฏิรูปอุดมศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ประสิทธิภำพ 

และธรรมำภิบำลของระบบอุดมศึกษำ 
8) กำรจัดตั้งสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Institute of Curriculum 

and Learning) 
 
 
 
 

2. แผนการปฎิรูปประเทศ 
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เรื่องท่ี ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น 
ได้แก่ 

1) สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
2) พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
3) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ 
ประเดน็ ได้แก่ 

1) กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (Digital 
Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP)) 
 2) ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (big data for education) 

3) กำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้ำนควำมฉลำดรู้ดิจิทัล 
(digital literacy) ควำมฉลำดรู้สำรสนเทศ (information literacy) ควำมฉลำดรู้สื่อ (media literacy) เพ่ือกำรรู้
วิธีกำรเรียนรู้ (learning how to learn) ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนกำรมีพฤติกรรมที่สะท้อนกำรรู้กติกำ 
มำรยำท จริยธรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อและกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต 
 
2.2 แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง  
3.1.1 ประเด็นกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ โดย
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม  
3.1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผู้บริหำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
  
 
 
        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำต ิระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 -2564 ) มี
หลักกำรที่ส ำคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล 
มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำร

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565 ) 
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พัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดี ส ำหรับคนไทย พัฒนำคนให้
มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำร
สร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้วดว้ยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน” 

4)  ยึด “ เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี มำ
เป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำย
ที่ยั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำกกำร
เพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี มีจิต

สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและ
บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิต
และบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกข้ึน สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก 
และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำรและน้ ำ 

4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5.  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรของ
ภำคีกำรพัฒนำ 

6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับกำรพัฒนำยกระดับ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง ( Conectivity ) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและสร้ำงสรรค์ใน
ด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำ
ฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
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1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม  
มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ควำมเป็นไทย 

2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งประชำชนทุก
คนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและดิจิทัล  
มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำน
รำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ 

4. ทุนธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำม
มั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 มี 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำน 
กำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง 
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็ง
ทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มี
คุณภำพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญ ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
2.2  ตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 2 หน้า 51 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ 
 ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ  เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 

ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
เป้าหมาย 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่ ำกว่ำ 500 
 ตัวชี้วัด 3.2 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรอ่ำนหำควำมรู้เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.3 กำรอ่ำนของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ 

3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ รวมทั้งเร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในและโดยรอบสถำนศึกษำให้ปลอดจำก
อบำยมุขอย่ำงจริงจัง 

      3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 

      3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 
                           3.2.2 พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิด 
สร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 

1) ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของสมองของแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ด้ำน
วิศวกรรมศำสตร์ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนศิลปะ และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ     
    2) สนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิตและทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรอ่ำน กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ทำงสังคม กำรดูแลสุขภำพ กำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม กำรวำงแผนชีวิต 

3) สร้ำงแรงจูงใจให้เด็กเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำที่มุ่งกำรฝึก 
ทักษะอำชีพให้พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 
 3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3.2 ปรับหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นผู้แนะน ำ  
และสำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครูปรับระบบกำร
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ประเมินวิทยฐำนะทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำกำรของผู้เรียน และสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง 
 3.3.3 ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงที่มีศักยภำพ เข้ำ
ร่วมระบบทวิภำคีและสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน 
 3.3.6 จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์ 
สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ำกัดเวลำสถำนที่ และใช้มำตรกำรทำงภำษี
จูงใจให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก 
 3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต อำทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบรำณสถำน อุทยำนประวัติศำสตร์ โรงเรียนผู้สูงอำยุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   3.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 
  3.7.3 ส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรท่ีทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรท ำวิจัยร่วมกับชุมชนในกำรแก้ปัญหำและตอบโจทย์กำรพัฒนำในพ้ืนที่ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข รวมทั้ง
กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพ่ิมทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่
สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยง กำรเพ่ิมผลิตภำพ
ส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก 
ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคม กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำร
เข้ำถึงเงินทุนเพ่ือสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพ้ืนที่และบูรณำกำรเพ่ือกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

 1.วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

  ตัวชี้วัด 2.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำกับ 
ร้อยละ 90 โดยไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงระหว่ำงกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำท่ีครอบครัวมีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม
ระหว่ำงพื้นที่ 
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  ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์คะแนน  
ร้อยละ 50 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น และควำมแตกต่ำงของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงพ้ืนที่ และภูมิภำคลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 กำรเพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับท่ีสูงขึ้น กำรได้รับขยำยกำรคุ้มครองทำงสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิกำร (Welfare) ที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และกำรพัฒนำทักษะฝีมือ
เพ่ือประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้ โดย 
  3.1.1 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พื้นที่ และสภำพร่ำงกำยกำรดูแลนักเรียน
ยำกจนที่อำศัยในพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำงรำยได้ของครัวเรือนกำรสนับสนุนค่ำเดินทำงไป
สถำนศึกษำ กำรปรับปรุงระบบคัดกรองและกำรให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน และกำรให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจำกโรงเรียนกลำงคัน 
 3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ 
ครอบคลุมและทั่วถึง 
 3.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมกัน 
มำกขึน้ระหว่ำงพ้ืนที่ โดย 1) ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรครูมีกำรกระจำยตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น ทั้งมำตรกำรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ สวัสดิกำรบ้ำนพักครู เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพที่
ชัดเจน เพ่ิมโอกำสในกำรพัฒนำครู 2) สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบ (Accountability) ของกำรจัดกำรศึกษำ โดยน ำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำมำประกอบกำรประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลโดยใช้
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลโดยใช้โครงข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลและขำดแคลนครูผู้สอน 
 3.2.4 ส่งเสริมให้ประชำกรกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก สตรี เยำวชน ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ  
และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ และโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม พร้อมส่งเสริม
บทบำทของกลุ่มข้ำงต้นในระดับกำรบริหำรและกำรตัดสินใจทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนกำร
พัฒนำประเทศ 

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้ำท้ำย
ที่ต้องเร่งด ำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและกำร
ยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชน เร่ง
แก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต และกำรบริโภคพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส
เป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำงมำกข้ึน ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อม
ในกำรลดกำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจกและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงต้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
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  1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภำพดีขึ้น 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรกกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยฟื้นฟู
คุณภำพแหล่งน้ ำส ำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหำวิกฤตหมอกควัน 
  ตัวชี้วัด 3.1 สัดสว่นของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและน ำไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำร้อย 75 สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 
และกำกอุตสำหกรรมอันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 
 3.แนวทางการพัฒนา 
 3.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศขยะน้ ำเสียและ
ของเสียอันตรำยที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค สร้ำงเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้ำง
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน โดยมีแนวทำงด ำเนินงำน ดังนี้ 
  3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะตกค้ำงสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมำยและ
กลไกเพ่ือกำรคัดแยกขยะ สนับสนุนกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพ่ือให้เกิดกำรลด
ปริมำณขยะ รวมทั้งสร้ำงวินัยคนในชำติเพื่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฟ้ืนฟูพ้ืนฐำนด้ำนควำมม่ันคงที่เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์บน
พ้ืนฐำนของกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและกำรเตรียมกำรรับมือภัยคุกคำม
ข้ำมชำติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 

 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงภำยใน รวมทั้งป้องกันปัญหำ

ภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของชำติ 
 1.2 เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมและผนึกก ำลังของทุกภำคส่วน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนควำมมั่นคง และมีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ท่ีเกิดจำกภัยคุกคำมทั้งภัยทำงทหำร
และภัยคุกคำมอ่ืนๆ 

 1.3 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับมิตรประเทศในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำม
สงบสุขและผลประโยชน์ของชำติ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

  เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
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    ตัวชี้วัด 1.1 จ ำนวนกิจกรรมและเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์เพ่ิมขึ้น 

   ตัวชี้วัด 1.2 จ ำนวนกิจกรรมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริเพ่ิมขึ้น 

 เป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ 
สมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ 

  ตัวชี้วัด 4.4 จ ำนวนคดีที่เก่ียวกับยำเสพติดลดลง 

 3.แนวทางการพัฒนา 

 3.1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ 

  3.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน และธ ำรงรักษำสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกัน
กำรกระท ำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถำบันหลักของชำติ 

  3.1.2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองของคนในชำติและมีกลไกในกำรตรวจสอบและพัฒนำ 
ภำคกำรเมือง โดยปลูกฝังค่ำนิยมและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐำนของควำมแตกต่ำง 
ทำงควำมคดิและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ภำยใต้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตยและค ำนึงถึงควำมม่ันคง 
และผลประโยชน์ของชำติอย่ำงแท้จริง 

   3.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร
รับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอ่ืนๆ  

 3.2.7 ด ำเนินบทบำทเชิงรุก และใช้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท้ังระดับภูมิภำค
และพหุภำคี เพ่ือปกป้องและรักษำผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในกำรกำรรับมือกับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ อำทิ ปัญหำ
ยำเสพติด กำรก่อกำรร้ำย กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน กำรลักลอบเข้ำเมือง กำรค้ำมนุษย์ ควำมมั่นคงด้ำนไซเบอร์ ภัยพิบัติ 
โรคระบำดโรคติดต่อร้ำยแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอ่ืนๆ 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำส ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนส ำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบผลส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และประชำชนมีส่วนร่วม มี
กำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพ้ืนฐำน
เพ่ือให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579 

 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำนสำกล 
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 1.3 เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
 1.4 เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกด้วยควำมรวดเร็ว 

และเป็นธรรมแก่ประชำชน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
      ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตสูงกว่ำร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสดุแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
 3.แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 
 3.1.1 ก ำหนดภำรกิจ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  

และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ ำซ้อน 
 3.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมุ่งสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำผลประโยชน์
สำธำรณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่ำนกลไกครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สื่อมวลชน และเครือข่ำยทำงสังคม ควบคู่กับกำรปลูก
จิตส ำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต ค่ำนิยมท่ีถูกต้อง สร้ำงควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตและกำรรู้เท่ำทันกำร
ทุจริตของสังคมไทย โดยอำศัยกลไกทำงสังคมเป็นมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระท ำผิดหรือผู้กระท ำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 2) พัฒนำกลไกและระบบกำรด ำเนินงำนที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมอืงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน ภำคเอกชน  
และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมของข้ำรำชกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในกำรใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงมิชอบ และก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษผู้กระท ำผิดหรือผู้กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 7) พัฒนำสร้ำงเครือข่ำยและคุ้มครองกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม
ประชำชน 

 3.5.2 ป้องกันกำรทุจริต 
 3) เร่งรัดหน่วยงำนของภำครัฐให้มีกำรด ำเนินงำนในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด โดยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงำนของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง 

 4) เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้
สำมำรถเป็นหน่วยงำนหลักของภำครัฐในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีกลยุทธ์ 
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 6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว 

 1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 ตัวชี้วัด 1.3 สัดสว่นกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย 
ของประเทศ :  งำนวิจัยพื้นฐำนเพ่ือสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ : ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกรและระบบมำตรฐำน 

 ตัวชี้วัด 1.4 จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน 
 3.แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม 
 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน อำทิ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิกำร เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (ยำและวัคซีน) โดยอำศัยกลไกกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน
หรือชุมชน 

 3.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 3.3.1 ด้ำนบุคลำกรวิจัย 
 1) เร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM (วิทยำศำสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) 
วิศวกรรมศำสตร์ (Engineer : E) และคณิตศำสตร์ (Mathematics : M)  

 2) เร่งสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพ 
 3) พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบำยและแผน
หลักของชำติที่เป็นกรอบหรือทิศทำงกำรด ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำม เพื่อธ ำรงไว้ซึ่ง
ควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยก ำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทำง หรือด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์หรือแผนด้ำน
ควำมมั่นคงเฉพำะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ แผนบริหำรวิกฤตกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือ

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
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ก ำหนดแผนงำนหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับนโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติหรือกำรปฏิบัติ
รำชกำรอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย    ควำมมั่นคงแห่งชำติ ซึ่งมีแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 19 แผน ได้แก่  
 1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์   
 2) กำรข่ำวกรองและกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง   
 3) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
 4) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ   
 5) กำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ 
 6) กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง   
 7) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้   
 8) กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง   
 9) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์   
 10) กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
 11) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต   
 12) กำรรักษำควำมมั่นคงพ้ืนที่ชำยแดน   
 13) กำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเล   
 14) กำรป้องกันและแก้ปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ   
 15) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงทำงไซเบอร์   
 16) กำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ   
 17) กำรรักษำควำมมั่นคงทำงพลังงำน   
 18) กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและน้ ำ   
 19) กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

แผนระดับท่ี 3 และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

   1. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  
 
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพ่ือวำงกรอบ
เป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มี
สมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัด
กำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึด
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ 
(Local Issues) อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำของ
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กำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำแผน   
กำรศึกษำแห่งชำติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
   2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
   3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ
ร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 
 ยุทธศำสตร์ประกอบ 6 ยุทธศำสตร์ โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่
ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชน -
ชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
     4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำก
ไซเบอร์ เป็นต้น 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน 
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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      2. สถำบันกำรศึกษำและหนว่ยงำนที่จัดกำรศึกษำผลติบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเปน็เลิศ 
เฉพำะด้ำน 
      3. กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิม
ทำงเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน 
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
      3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
      3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำม 
หลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน  
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
      5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
      6. ระบบกำรผลิตคร ูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
      7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
     3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
     5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
     6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
      2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
      2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
     3. กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต  ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     เป้าหมาย 
     1. โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจนและ
สำมำรถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
     3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่
แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
     5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม 
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
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     แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
     3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
     4. ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
     5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
   
 
            นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อรัฐสภำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย
นโยบำยหลัก 12 ข้อ และนโยบำยเร่งด่วน 12 ข้อ และมีสำระส ำคัญ ดังนี้  

      แม้ว่ำประเทศไทยจะมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ เนื่องจำกขณะนี้ปัจจั ยทั้ งภำยนอกและ
ภำยในประเทศเปลี่ยนไปมำก ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยใหม่ๆที่มีควำมซับซ้อนสูงทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกประเทศ กำรเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลในครั้งนี้จึงเป็นกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ในช่วงที่สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มีควำมไม่แน่นอนในทุกมิติทั้งในด้ำนเศรษฐกิจโลกที่ยังมีควำมเสี่ยงจำกปัจจัยหลำย
ประกำร โดยเฉพำะกำรค้ำระหว่ำง 
ประเทศที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปัจจัยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยรวมทั้งปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยต้องด ำเนินกำรตำมข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ในเวทีโลกประเทศไทยในขณะนี้ถือว่ำอยู่ในช่วงระยะของกำรเปลี่ยน
ผ่ำนและต้องต่อสู้กับปัญหำใหม่ ๆ หลำยประกำร อำทิจำกกำรต่อสู้กับควำมยำกจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นกำร
ต่อสู้กับควำมเหลื่อมล้ ำในหลำกรูปแบบ เช่น ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ ำของโอกำส และควำม
เหลื่อมล้ ำของรำยได้และทรัพย์สิน หรือแม้แต่กำรต่อสู้กับควำมไม่สงบภำยในประเทศในอดีต มำสู่กำรต่อสู้กับภัย
คุกคำมที่ไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นเครือข่ำยยำเสพติดข้ำมชำติเครือข่ำยกำรก่อกำรร้ำยข้ำมชำติโรค
ระบำด และสงครำมไซเบอร์ 
ประเด็นท้ำทำยข้ำงต้นเหล่ำนี้สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมเสี่ยงของกำรบริหำรประเทศที่รัฐบำลจะต้องเผชิญได้
เป็นอย่ำงดีดังนั้น รัฐบำลนี้จึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง มี
กำรดูแลประชำชนอย่ำงท่ัวถึง แก้ไขปัญหำปำกท้องและสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนให้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตเพ่ือลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีควำมพร้อมทั้งในด้ำนหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภำพที่จะ
ด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เรำจะร่วมกันสร้ำง “กำรเติบโตเชิงคุณภำพ” ไม่ใช่ “กำรเติบโตเชิงปริมำณ” ทั้งนี้กำร
บริหำรรำชกำร 
แผ่นดินของรัฐบำลนี้จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
แก้ไขปัญหำที่ยังด ำรงอยู่ของภำคส่วนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีควำมแข็งแกร่ง
เพียงพอที่จะเผชิญกับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนจำกปัจจัยต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถก้ำวไปข้ำงหน้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมเข้มแข็งในระยะยำว นอกจำกนี้จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบำทมำกขึ้นในประชำคม
โลกและมีบทบำทน ำในกำรขับเคลื่อนควำมยั่งยืนในประชำคมโลกผ่ำนกำรพัฒนำบนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน อันจะท ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและเป็นประเทศที่

2. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
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พัฒนำแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง เพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติโดยกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบำลจะยึดหลักกำรส ำคัญสี่ประกำร ได้แก่ 

      1. น้อมน ำพระปฐมบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเป็นหลักในกำรบริหำร
ประเทศ 

      2. ยึดมั่นในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      3. พัฒนำประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ

ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
      4. บูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในลักษณะ

ประชำรัฐเพ่ือพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน และท ำให้ประชำชนคนไทยมีควำมม่ันคง อยู่ดีมีสุข 
 
นโยบายหลัก 12 ข้อ ได้แก่  
1) ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
2) สร้ำงควำมม่ันคงและปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุข ของประเทศ  
3) ท ำนุบ ำรุงศำสนำและวัฒนธรรม  
4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก  
5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย  
6) กำรพัฒนำพื้นทีเ่ศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 
7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก  
8) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของไทยทุกช่วงวัย  
9) สำธำรณสุขควำมเสมอภำคและสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับกลุ่มประชำชน  
10) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนกำรยุติธรรม 
นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ได้แก่  
1) แก้ไขปัญหำกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  
2) ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  
3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับกำรผันผวนของ เศรษฐกิจโลก  
4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกร  
5) พัฒนำนวัตกรรมกำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน  
6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต  
7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
8) แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมือง และฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ  
9) แก้ไขปัญหำยำเสพติดและควำมสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
10) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน  
11) สนับสนุนให้มีกำรศึกษำกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และด ำเนินเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
12) กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 
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  โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและภำรกิจส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ดังนี้    
1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์  
 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมส ำคัญยิ่งต่อประเทศ 
และประชำชนชำวไทย รัฐบำลถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญที่จะเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุ
ภำพ ด้วยควำมจงรักภักดีซ่ึงรัฐบำลมีนโยบำยด ำเนินกำร ดังนี้  
 1.1 สืบสำน รักษำ ต่อยอดศำสตร์พระรำชำและโครงกำร  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักส ำคัญในกำรบ ำบัดทุกข์ และบ ำรุงสุขให้ประชำชน และพัฒนำ
ประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร รวมทั้ง ส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักกำรทรงงำน กำรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
และกำรพัฒนำ ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้ำง รวมทั้งเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ  
พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
 1.2 ต่อยอดกำรด ำเนินกำรของหน่วยพระรำชทำนและประชำชน  จิตอำสำพระรำชทำนตำมแนว
พระรำชด ำริให้เป็นแบบอย่ำงกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน แก้ไข
ปัญหำให้แก่ประชำชน และพัฒนำควำมเป็นอยู่ ของประชำชน โดยระดมพลังควำมรัก ควำมสำมัคคี  ทั้งของ
หน่วยงำนในพระองค์หน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชน และชุมชน  
 1.3 สร้ำงควำมตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจ  เพ่ือประชำชน ตลอดจนพระมหำกรุณำธิคุณ 
ของพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์เพ่ือก่อให้เกิด กำรมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย  
 
2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข ของประเทศ  
 2.1 รักษำและป้องกันอธิปไตยและควำมมั่นคงภำยในของประเทศ ทั้งทำงบก ทำงทะเล ทำงอำกำศ 
รวมทั้งป้องกันและปรำบปรำมภัยคุกคำมต่ำง ๆ และภัยคุกคำม รูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงอ ำนำจก ำลังรบที่
มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง กำรพัฒนำ ระบบเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติระบบงำนข่ำวกรอง กำรจัดกำร
ข้อมูลที่เป็นเท็จทำงสื่อออนไลน์ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนควำมมั่นคง รวมทั้งพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคง แบบองค์รวมให้มีควำมพร้อมในกำรรักษำอธิปไตย ผลประโยชน์ของชำติและร่วมพัฒนำประเทศ 
ในด้ำนต่ำง ๆ  
 2.2 ปลูกจิตส ำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีควำมเป็นชำติไทย กำรมี จิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมท ำ
ประโยชน์ให้ประเทศ รักษำผลประโยชน์ของชำติ ควำมสำมัคคีปรองดองและควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่ำงกัน 
ของประชำชน โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยของคนในชำติหลักคิดที่ถูกต้อง สร้ำงค่ำนิยม  
“ประเทศไทยส ำคัญที่สุด” กำรเคำรพกฎหมำยและกติกำของสังคม ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน และภำยนอก
สถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ  
 2.3 พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีธรรมำภิบำล ควำมรักชำติ และควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักกำรเมืองมี
คุณภำพเป็นคนดีมีคุณธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำส่วนตน เพ่ือให้กำร
บริหำร รำชกำรแผ่นดินเอื้ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง  



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 2 หน้า 65 
 

 2.4 สร้ำงควำมสงบและควำมปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเฝ้ำ
ระวัง ดูแล และรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมสงบสุขของประชำชน และปัญหำ
ยำเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำรสร้ำงควำม
ปลอดภัยในพื้นท่ี  
 2.5 แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ ด้วยกำรบังคับใช้ กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดปรำบปรำม
แหล่งผลิตและเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด โดยเฉพำะผู้มีอิทธิพล และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำงเด็ดขำด ป้องกัน
เส้นทำงกำรน ำเข้ำส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน กำรลดจ ำนวนผู้ค้ำและผู้เสพรำยใหม่  และให้ควำมรู้
เยำวชนถึงภัยยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟูดูแล รักษำผู้เสพผ่ำนกระบวนกำรทำงสำธำรณสุข  
 
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยม และวัฒนธรรมที่ดีรวมทั้ง
กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมไทยและกำรยอมรับ  ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีที่มีควำม
หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน ได้อย่ำงมีควำมสุข ดังนี้  
 3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชำติโดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่ประวัติศำสตร์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญำ ภำษำไทย และภำษำถ่ินที่มีอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมภำคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของชำติพร้อมทั้งสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนำต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในภำค
ธุรกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงเหมำะสม 
              3.2 ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูควำมซื่อสัตย์กำรมีวินัย เคำรพ
กฎหมำย มีจิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วม ท ำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดีโดยส่งเสริมให้
สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม และชุมชนเป็นฐำนในกำรบ่มเพำะ ส่งเสริมให้ภำคเอกชนด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี 
ธรรมำภิบำล ให้สื่อ มีบทบำทกระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนักในค่ำนิยมที่ดีรวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภำพและมีควำม
รับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สำธำรณะให้ประชำชนได้แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 3.3 ท ำนุบ ำรุงศำสนำให้มีควำมเข้มแข็ง ส่งเสริมสถำบันศำสนำ ทุกศำสนำให้มีบทบำทในกำรเผยแผ่
หลักค ำสอนที่ดีงำม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จิตใจ และ
พัฒนำสังคมให้มีควำมสำมัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศำสนิกชนเข้ำถึงแก่นแท้ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ
และสำมำรถ น ำมำปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันได้  
 3.4 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศเพ่ือนบ้ำน ยอมรับ
และเคำรพในประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์และ ชำวต่ำงชำติที่มีควำมหลำกหลำย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่
ร่วมกัน โดยสนับสนุนกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศควบคู่กับกำรส่งเสริม สร้ำงสรรค์งำนศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสำกล 
เพ่ือกำรเป็น ส่วนหนึ่งของประชำคมโลก  
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกำสพัฒนำตำมศักยภำพ 
เพ่ือสร้ำงคนไทยที่มีพัฒนำกำรเต็ม ตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อกำร
พัฒนำเด็กไทย ให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือที่ค ำนึงถึงศักยภำพ ของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้เรื่องโภชนำกำรและสุขภำพ  กำรอบรมเลี้ยงดูกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำ
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เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำ ศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำง มีคุณภำพ  
 8.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยค ำนึงถึงพหุปัญญำ ที่หลำกหลำยของเด็กแต่ละคนให้ได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน
ปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทำงท่ีชัดเจน  
 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 8.2.1 ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะ  และอำชีพของคนทุกช่วงวัยส ำหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำ  ให้ทันสมัย มีกำรน ำเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียน 21 กำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำรคัดเลือก กำรผลิตและ
พัฒนำครูที่น ำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและจัดระบบกำรสร้ำงควำมรู้สร้ำงวินัย 
กระตุ้น และสร้ำง แรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำก
ขึ้น ควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร 
               8.2.2 จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำ สมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐำนควำมรู้
และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับ ควำมต้องกำรของประเทศในอนำคต และเป็นผู้เรียนที่
สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถก ำกับ กำรเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่สำมที่
สำมำรถสื่อสำร และแสวงหำควำมรู้ได้มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้ำสู่  
ตลำดแรงงำน  
 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0 โดยกำร
จัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในกำรพัฒนำก ำลังคนที่มี
ทักษะขั้นสูงให้สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะมำใช้ ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมกำรพัฒนำก ำลังคน ที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว ก ำลังคนที่ก ำลังจะเข้ำสู่อุตสำหกรรม และเตรียมกำร
ส ำหรับผลิต ก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีในอนำคต รวมทั้งเร่งรัด  และ
ขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ  และอุตสำหกรรมที่ใช้
แรงงำนเข้มข้น  
 8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย  และส่งเสริม ผู้มีควำมสำมำรถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน ำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูง จำกทั่วโลกโดยเฉพำะคนไทย เพ่ือกลับมำ
เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกรในองค์กร ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ควำมส ำคัญกับ
กำรดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำในสำขำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษที่มีศักยภำพสูงได้ท ำงำนร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ำยอ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ  
 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
 8.5.1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือขจัด ควำมเหลื่อมล้ ำและควำมยำกจน ยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สำมำรถช่วย
แก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำส ส ำหรับผู้ด้อยโอกำส และยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
ทุนมนุษย์ให้พร้อม ส ำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม 4.0 ตำมควำมเหมำะสมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  โดย
ระยะแรกจะให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสุขภำพของประชำชน  อย่ำงครบวงจร ทั้งระบบ
ยำ วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
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 8.5.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้ำง
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองต่อ ควำมเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเป็นเลิศของประเทศใน
อนำคต โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมเพ่ือน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก ำหนดวำระกำรวิจัย
แห่งชำติส่งเสริม ควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ชุมชน และภำคเอกชน ใน
ทุกสำขำกำรผลิตและบริกำร สร้ำงสภำพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ  กำรพัฒนำนวัตกรรมให้
เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกับกำรน ำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์  
 8.5.3 สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูป และบูรณำกำรระบบกำรเรียนกำร
สอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำ ให้เอ้ือต่อกำรเพ่ิมศักยภำพ ด้ำนนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที กำรค้ำโลก ส่งเสริมกระบวนกำรกำรท ำงำนของภำครัฐและภำคเอกชน
ในกำรวิจัยและพัฒนำ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกันอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  กำรสร้ำงนักวิจัย
มืออำชีพและนวัตกรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและยกระดับงำนวิจัย สู่กำรเพ่ิม ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ  
 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
 8.6.1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ในทุกระดับบนพ้ืนฐำนกำรสนับสนุนที่ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่ง พร้อมทั้ง
จัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ำงๆของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนควำมรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐำนข้อมูล  เพ่ือกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำง หน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำง ให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 8.6.2 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้
ส ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย  
 8.6.3 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยจัดกำรศึกษำกับ
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้น  กลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบกำรศึกษำ 
ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ 
จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภำพ กำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรศึกษำ  
ในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหำ หนี้สินทำงกำรศึกษำ 
โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และทบทวน  รูปแบบกำรให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่
เหมำะสม  
 8.6.4 พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยก ำหนดระบบที่เอ้ือต่อ  กำรพัฒนำทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพ โดยมี
กลไกกำรวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนควำมรู้และ ประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยำวชนที่มี
ศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำ ไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดให้มีระบบที่
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สำมำรถรองรับ ควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพ  ให้ตรง
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำ ทำงเทคโนโลยีในอนำคต  
 8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัย และอุดมกำรณ์ที่ถูกต้องของคนในชำติ
หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะ กำรเคำรพกฎหมำย และกติกำของสังคมเข้ำไปในทุก
สำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ กำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวในทุกมิติอย่ำง
เป็นระบบและ มีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรมีคุณธรรม  
จริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ  
 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
ตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน และทักษะอำชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และ
ชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ เป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำรเรียนเก็บหน่วยกิตของ
วิชำเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ เรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือท ำงำนไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพำะหลักสูตร ที่สนใจ เพ่ือสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำน 
กำรศึกษำและกำรด ำรงชีวิต  
 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต อย่างย่ังยืน  
 10.1 ปกป้อง รักษำ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยให้ควำมส ำคัญ  กับกำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ของ
ประเทศ เพ่ือสร้ำงสมดุลทำงธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์ ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ทั้งพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์ ป่ำเศรษฐกิจ ป่ำชำยเลน และป่ำชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ อย่ำงจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่ำเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมำยป่ำไม้ที่ซ้ ำซ้อน เร่งคืนพ้ืนที่ป่ำ 
โดยกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ให้ประชำชนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำและสำมำรถท ำกิน  ได้อย่ำงเหมำะสม น ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรถูกบุกรุกและ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่งเสริม
บทบำทของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้ำน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับเยำวชน ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน  
 10.3 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ แหล่งน้ ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหำร
จัดกำรน้ ำ 20 ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในกำรจัดกำรและกำรใช้น้ ำ ทุกภำคส่วน จัดให้มีน้ ำสะอำดใช้ทุกครัวเรือน
ในชุมชนชนบท ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำ ที่เข้ำถึงได้มีระบบกำรจัดกำรน้ ำชุมชนที่เหมำะสม พร้อมทั้งส่งเสริม 
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ ำ พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ พ้ืนที่พักน้ ำ แหล่งน้ ำธรรมชำติแอ่งน้ ำบำดำล กำรระบำยน้ ำชำยฝั่ง เพ่ิมผลิต
ภำพของน้ ำ ทั้งระบบ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น ้ำให้ทัดเทียมระดับสำกล ดูแลภัยพิบัติจำกน้ ำ  พัฒนำ กำร
จัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำน เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงระบบ จัดสรรน้ ำที่เป็นธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรน้ ำในชุมชนตำมแนว พระรำชด ำริ   
 10.4 สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรแร่และทรัพยำกรทำงทะเล  และชำยฝั่งเพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์  ทรัพยำกรแร่อย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม และ
ค ำนึงถึงดุลยภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภำพของประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรของภำคประชำชน จัดท ำเขตแหล่งแร่เพ่ือกำรท ำเหมืองบนพ้ืนฐำนศักยภำพแร่และมีกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน ๆ อย่ำงเหมำะสม ดูแลรักษำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง โดยบริหำร  
จัดกำรเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัดโดยใช้แผนที่กำรจ ำแนกเขตทำงทะเล  และชำยฝั่ง (one 
marine chart) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่และแหล่งพลังงำนในทะเล รวมทั้ง มลพิษและขยะในทะเลให้มี
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ประสิทธิภำพ จัดท ำผังชำยฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และก ำหนดพ้ืนที่ กำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ โดยกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและสอดคล้องกับภูมิศำสตร์ และทรัพยำกรในพ้ืนที่ รักษำแนวปะกำรังที่ส ำคัญต่อกำรท่องเที่ยว 
รักษำป่ำชำยเลนและแหล่ง หญ้ำทะเลที่ส ำคัญต่อประมงและสัตว์หำยำก  
 10.5 แก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง สภำพภูมิอำกำศ โดยมุ่งเน้น
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก สร้ำงสังคมคำร์บอนต่ำงๆและปลอดฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก ำหนด
มำตรกำรควบคุมกำรเผำพ้ืนที่เพ่ือท ำกำรเพำะปลูก ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติทั้งระบบ และกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชน ในกำรรับมือและปรับตัวเพ่ือลดควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้อง กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สนับสนุนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ และภำคเอกชน
ที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ 
ให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ไทยเข้ำ
ร่วมและให้สัตยำบันไว้  
 10.6 พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจ  หมุนเวียน เพ่ือให้เกิดกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ โดยกำรน ำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรจัดกำรขยะหรือของเสีย เพ่ือน ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิต
หรือบริโภคท่ีหลำกหลำยและท ำให้ เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ  
 10.8 แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มจำก กำรส่งเสริมและให้ควำมรู้
ในกำรลดปริมำณขยะในภำคครัวเรือนและธุรกิจ กำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ กำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง เพ่ือลดปริมำณ
และต้นทุนในกำรจัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถ น ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้งพัฒนำโรงงำน
ก ำจัดขยะและของเสียอันตรำย ที่ได้มำตรฐำน  
 11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสำมำรถบริหำร
จัดกำรได้อย่ำง มีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล  เข้ำ
มำช่วยในกำรให้บริกำรของภำครัฐ และกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ นอกจำกนี้กระบวนกำร
ยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง กฎหมำยจะต้อง ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย เป็น
ธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวม โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
 11.1 พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนำให้ภำครัฐมีขนำดที่
เหมำะสม มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมำะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัด
อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ โครงสร้ำงหน่วยงำนและภำรกิจงำนที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนำศักยภำพ
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้สำมำรถ รองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ ำง
ทันท่วงทีพร้อมทั้ง ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวำงแผน 
กำรน ำไปปฏิบัติกำรติดตำมประเมินผล กำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีมำตรฐำนสูงขึ้น และปรับปรุง โครงสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น  
 11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำร ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจ
และด ำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัล  และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำร พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้อย่ำงทันที
และทุกเวลำ  
 11.3 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี ระบบกำรวิเครำะห์และแบ่งปัน
ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้เพ่ือให้เกิดกำร ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ในระบบบริกำรประชำชนที่
เป็นไปตำมควำมต้องกำรเฉพำะตัวบุคคล มำกขึ้น  
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 11.4 เปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ โดยหน่วยงำนของรัฐในทุกระดับ  ต้องเปิดเผยและเชื่อมโยง
ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐด้วยกันเอง และระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับประชำชน เพ่ือให้ทุก
ภำคส่วนมีควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของประเทศที่มีควำมซับซ้อน 
ปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรท ำงำน 28 เชิงรุก เน้นกำรยกระดับไปสู่ควำมร่วมมือกันของทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจัง 
แสวงหำควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงนวัตกรรม โดยมีกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบที่
คำดว่ำ จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือให้สำมำรถเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน  ในด้ำนต่ำง ๆ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 11.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำง  ควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ และ
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  อย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรทำงควำมคิดให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติ และเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสมรรถนะ และควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรปรับปรุง
สวัสดิภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ ตลอดจนสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมผูกพันในกำรท ำงำน  
 11.6 พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะ และกำรตรวจสอบภำครัฐ 
โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำรบริหำรรำชกำรขั้นพ้ืนฐำน  และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำ
อุปสรรคและลดข้อจ ำกัดของกฎหมำยและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชุมชน วิสำหกิจเพ่ือสังคม องค์กรภำคประชำ
สังคม และเอกชน สำมำรถเข้ำมำ ด ำเนินกิจกรรมสำธำรณประโยชน์และมีบทบำทในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะใน
พ้ืนที่เพ่ิมมำกข้ึน รวมทั้งมีส่วนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในทุก ๆ ด้ำน  
 11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย เพ่ือเอ้ือต่อกำรท ำธุรกิจและกำรใช้ ชีวิตประจ ำวัน  
 11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร กำรอ ำนวย  ควำมสะดวก ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 
กฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้สำมำรถ สนับสนุนและเอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศและเท่ำทันกับ กำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนกำรตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึง
กำรปิดกิจกำร พร้อมทั้งก ำกับและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐปฏิบัติตำมและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
ยุติธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม และเป็นไปตำมปฏิญญำสำกล ตลอดจน  เร่งรัดกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยงกัน อย่ำงไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐจัดให้มีสนำมทดลองแนวคิด ทำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม
ใหม่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรส่งเสริม ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และกำรพัฒนำปรับปรุง กฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป   
 11.7.3 ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เสรีและเป็นธรรม โดยก ำกับดูแลให้เกิดควำมเป็นธรรมทำง
กำรค้ำและติดตำมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดกำรผูกขำดอย่ำงใกล้ชิด บังคับใช้
กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงจริงจัง และมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำง
รวดเร็วและเสมอภำค ของประชำชน  
 11.8 กระจำยอ ำนำจ ควำมรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบำทกำรปกครอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส่งเสริมบทบำทของเอกชนและชุมชนในกำรให้บริกำร สำธำรณะ โดยเร่งพัฒนำองค์กรและบุคลำกรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภำพ และมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้นทั้งในกำรบริหำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
เพ่ือให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองตำมหลักธรรมำภิบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
พร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบำทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภำคีอ่ืน ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่ รวมถึง
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กำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือน ำไปสู่กำร  ยกระดับมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของรัฐให้เทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกลและสนับสนุนกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์เชิงพ้ืนที่  
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม  
 12.1 แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและ  ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
นโยบายเร่งด่วน 12 นโยบาย  
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำร
เรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี  ด้ำนวิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์และ
ภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียน ภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียน
คุณภำพในทุกต ำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้ ของ
สถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกร
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ
ออนไลน์และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย 
อำชญำกรรมทำงไซเบอร์และสำมำรถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำง
ควำมสมำนฉันท ์และควำมสำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต  
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า โดยเร่งรัด
กำรด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่ไปกับมำตรกำร ทำงกฎหมำยเมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด น ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวัง กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนของกฎหมำย เมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้ภำครัฐปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง  กำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ  
 
 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainables Development Goals : SDGs) เป็นวำระกำร
พัฒนำภำยหลังปี 2015  ระยะ 15 ปี (ค.ศ 2016 - 2030) ที่ผู้น ำประเทศสมำชิกสหประชำชำติ จ ำนวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนำมรับรองพันธสัญญำทำงกำรเมืองระดับผู้น ำในเอกสำร “Transforming Our World : 
The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 15 ปี
ข้ำงหน้ำ เพ่ือยืนยันเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในทุกมิติและทุก
รูปแบบ  รวมทั้งเป็นกำรสำนต่อภำรกิจที่ยังไม่บรรลุผลส ำเร็จภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) ทั้งนี้ SDGs มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่อยู่บน
ฐำนแนวคิด ดังนี้ 

Inclusive Development คือ กำรพัฒนำที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง กำรพัฒนำที่คนยำกจน  
คนเปรำะบำง คนชำยขอบจะต้องมีส่วนและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ 

3.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainables Development Goals : SDGs) 
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Universal Development คือ ไม่ได้เป็นกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นเฉพำะประเทศยำกจนเท่ำนั้น
แต่ทุกประเทศก็อยู่ภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันบรรลุเป้ำหมำยนี้เพ่ือสร้ำงโลกที่ยั่งยืนให้กับ
คนรุ่นหลัง 

Integrated Development  คือ กำรพัฒนำที่บูรณำกำร หมำยถึง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
SDGs จะท ำเพียง 1 เป้ำหมำย หรือ 1 เป้ำประสงค์โดดๆ ไม่ได้  เพรำะเป้ำหมำย SDGs มีควำมเชื่อมโยงกัน
อย่ำงแนบแน่นในระดับเป้ำประสงค์ (Targets) กำรบรรลุ SDGs จะต้องด ำเนินไปพร้อมๆ กันอย่ำงเป็นระบบ 

Locally-focused Development  คือ กำรพัฒนำที่ต้องเริ่มจำกระดับท้องถิ่น หรือ Bottom-
up ด้วยเหตุผลที่ว่ำ บริบทของท้องถิ่น ทั้งชนบทและในเมืองนั้น เป็นบริบทที่ใกล้กับตัวผู้คนที่สุด และองค์กรที่
บริหำรจัดกำรเมืองหรือท้องถิ่นในชนบทเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญที่สุดในกำรด ำเนินกำรที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน
ในพ้ืนที่ กำรบรรลุ SDGs จึงต้องถูกน ำไปพิจำรณำในระดับท้องถิ่นให้ได้และด ำเนินกำรในระดับท้องถิ่นให้ได้ 

Technology-driven Development คือ กำรพัฒนำที่ต้องอำศัยเทคโนโลยีในกำรบรรลุ
ทั้งเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร (ICT) และเทคโนโลยีจำกกำรปฏิวัติด้ำนข้อมูล (Data Revolution) เพ่ือท ำให้ผล
ของกำรพัฒนำถูกเผยแพร่และถูกติดตำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยตรงได้แก่ เป้ำหมำยที่ 4 และที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้แก่ เป้ำหมำยที่ 1 ,3, 5, 12, 13 มีดังนี ้

เป้ำหมำยที่ 4 ประกอบด้วย 10 เป้ำประสงค์ ได้แก่ 
4.1 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำที่มีคุณภำพเท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิผล ภำยในปี 2573 
4.2 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล และกำรจัด

กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ ภำยในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำม
พร้อมส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 

4.3 ให้ชำยและหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำวิชำเทคนิค อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึง
มหำวิทยำลัย ที่มีรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้และมีคุณภำพ ภำยในปี 2573 

4.4 เพ่ิมจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ ำเป็น รวมถึงทักษะทำงเทคนิคและอำชีพ 
ส ำหรับกำรจ้ำงงำนกำรมีงำนท่ีดี และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 2573 

4.5 ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเพศในกำรศึกษำ และสร้ำงหลักประกันว่ำกลุ่มที่เปรำะบำง 
 ซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม ภำยในปี 2573 

4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชำยและหญิง สำมำรถอ่ำน
ออกเขียนได้และค ำนวณได้ ภำยในปี 2573 

4.7 สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับส่งเสริมกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนรวมไปถึง กำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน 
ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุขและไม่ใช้ควำมรุนแรง กำรเป็นพลเมืองของ
โลก และควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ภำยในปี 2573 

4.a สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำ ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิกำร และ
เพศสภำวะและให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปรำศจำกควำมรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส ำหรับทุกคน 
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4.b ขยำยจ ำนวนทุนกำรศึกษำในทั่วโลกที่ให้ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำโดยเฉพำะประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุด รัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก และประเทศในแอฟริกำ ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำ รวมถึงกำรฝึกอำชีพ และโปรแกรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยำศำสตร์ ในประเทศพัฒนำแล้วและประเทศก ำลังพัฒนำอ่ืนๆ ภำยในปี 2563 

4.c เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศใน
กำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำ เฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะ
ขนำดเล็ก ภำยในปี 2573 
 
  เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 

 เป้ำหมำยที่ 3 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมสวัสดิภำพส ำหรับ  
ทุกคนในทุกวัย  

เป้ำหมำยที่ 5 บรรลุควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรี 
และเด็กหญิง  

เป้ำหมำยที่ 12 สร้ำงหลักประกันให้มีรูปแบบกำรบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 

เป้ำหมำยที่ 13 ปฏิบัติกำรอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และผลกระทบที่เกิดขึน้ 

 

 

 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย
ควำมมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำร ซึ่งมีสำระส ำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  
1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  
2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
3) กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  
5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 
 
 
 
 
 

4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) ได้ มอบนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้บริหำรระดับสูง บุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนในก ำกับเพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดควำมเชื่อมั่น และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับสังคมโดยมอบ
หลักกำรท ำงำน นโยบำยหลัก และนโยบำยเร่งด่วน ดังต่อไปนี ้

1. หลักกำรท ำงำน “สร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมไว้วำงใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภำยใต้ 
หลักกำร ดังนี้ 

T (Transparency) หมำยถึง ควำมโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำร
ตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ 

R (Responsibility) หมำยถึง ควำมรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
ของตนด้วยควำมรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชำชน และประเทศชำติ 

U (Unity) หมำยถึง ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่ำงครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
และประชำชน 

S (Student-Centricity) หมำยถึง ผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำ โดยกำรท ำให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
และทักษะที่เป็นสำกลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับส ำนึกและควำมเข้ำใจในควำมเป็นไทย 

T (Technology) หมำยถึง ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้ำง (Infrastructure) ได้แก่ 
สิ่งจ ำเป็นและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำของโอกำสในกำรศึกษำและในเชิงกำร
เรียนรู้ (Leaning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่ำงๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประกำร 
 

2. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำท้ัง 12 ข้อ ดังนี้ 
ข้อ 1 กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับบริบท
สังคมไทย 

ข้อ 2 กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทั้งทำงด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ด้ำนภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัยและมีควำมรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) 
และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำ ง
กว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

5. นโยบายการจัดการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง  
(เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564 ) 
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ข้อ 4 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบบริหำรและกำร
จัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสถำนศึกษำให้มีควำมเป็น
อิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล 

ข้อ 5 กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบกำร
ประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัยตอบสนองผลลัพธ์
ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

ข้อ 6 กำรจัดสรรกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและสร้ำง
โอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ งบประมำณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 

ข้อ 7 กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ 
เป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำ
และอำชีพโดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพในสำขำที่
สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได ้

ข้อ 8 กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ ร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปเป็น
กรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ 

ข้อ 9 กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำและอำชีวศึกษำและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดีมีส่วนเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อ 10 กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้วยโอกำส
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ใน
ปัจจุบันได้ก่อให้เกิดควำมนิยมในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (Online) มำกยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญต่อกำรเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
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(Entrepreneurship) และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ (Resilience) รวมถึงปัญหำควำม
ปลอดภัยของสถำนศึกษำและปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำของโอกำสในกำรศึกษำที่นับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งข้ึน 

3. นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
1)  ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัยทั้ง
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำงๆ 
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม 

2)  หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 

3)  ฐำนข้อมูล Big Data พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบู รณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 

4)  ขับเคลื่อนควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำนศึกษำและตำม
บริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนมีกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5)  พัฒนำทักษะอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

6)  กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ประชำชนในแต่ละข่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็มตำม
ศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย 

7)  กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ ำ
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
 
  
  
 ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 
(พ.ศ. 256-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง และแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 
ปี (พ.ศ. 2563-2565)ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมี
สำระส ำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ   
2) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ   
3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   

6. แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4) กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ  ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
โดยมีเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญในแผนปฏิบัติรำชกำรแต่ละเรื่องดังกล่ำว 
 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลัก

ของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต และมุ่งสู่  Thailand 4.0  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และนโยบำย ดังนี้ 

- วิสัยทัศน์  
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

- พันธกิจ  
1.  จ ัดกำรศึกษำเพื ่อเสริมสร้ำงควำมมั ่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง   

ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3.  พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4.  สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 

อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
5.  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำและกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 
6.  จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7.  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 

- นโยบาย 
1.  ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

และสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี  
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ  

2.  ด้านโอกาส 
 2.1  สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ ์
สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย  

2.2  ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพตรงตำม
ศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
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2.3  พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
อย่ำงเท่ำเทียมกัน  

2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีทักษะ  
ในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำ  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านคุณภาพ  
     3.1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  

  3.2  พัฒนำผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั ้นสูง  
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

  3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่ จ ำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่สร้ำงสมดุล ทุกด้ำน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

  3.4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีกำร
พัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4.  ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนบน

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
    4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3  

น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
  4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน

พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5  สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ

เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- กลยุทธ์หน่วยงาน 
  1.  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  2.  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  3.  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  4.  กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  5.  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6.  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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วิสัยทัศน์ 

“ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 มีความภาคภูมิใจในความเป็น 
ชาติไทย และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

นิยามศัพท์ 

ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หมำยถึง ลักษณะควำมเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล 

เรียนรู้ตลอดชีวิต หมำยถึง ผู้เรียนได้รับควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนในกำรแสวงหำควำมรู้ที่เอ้ือต่อกำร เรียนรู้
ตลอดชีวิต สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 หมำยถึง ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นกำรเรียนรู้ 3R 4C 

ทักษะ 3R คือ 1. อ่ำนออก 2. เขียนได้ 3. คิดเลขเป็น 

ทักษะ 8C คือ 1. กำรคิดอย่ำงมีวิจำรญำณ แก้ปัญหำได้ 2. คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 3. ควำม
เข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม กระบวนกำรคิดข้ำมวัฒนธรรม 4. ควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีมและภำวะ
ผู้น ำ 5. ทักษะกำรสื่อสำรและรู้ทันสื่อ 6. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และกำรรู้ทันเทคโนโลยี 7. ทักษะอำชีพและกำร
เรียนรู้ 8. มีคุณธรรม มีเมตตำ กรุณำ มีระเบียบ วินัย 

พันธกิจ 

1. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ
พ้ืนฐำน ปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และควำมเป็นท้องถิ่น 

2. น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและด ำรงชีวิต 
3. จัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
4. ยกระดับกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ

จรรยำบรรณ และมำตรฐำนวิชำชีพ 
5. พัฒนำเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
6. พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้เรียนอย่ำงท่ัวถึง 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกำส ควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เรียนมีจิตอำสำ ภำคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและควำมเป็นชำติไทย ด ำรงชีวิตตำมหลัก 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน มีจรรยำบรรณ และมีคุณภำพตำม 

มำตรฐำนวิชำชีพ 
5.หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

 

 

8. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดอุบลราชธานี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. เสริมสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  
2. เสริมสร้ำงกำรผลิต พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ 

     3. พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้พัฒนำศักยภำพผู้เรียน  
4. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค  
5. พัฒนำเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562 –2565) จังหวัดอุบลรำชธำนี สู่กำรปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญหลำยประกำร ประกอบด้วย สำระของแผนพัฒนำกำรศึกษำมีควำมชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและทุกระดับกำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรคิด กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ก ำหนดแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ของจังหวัด รวมทั้งทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในแต่ละระดับอย่ำง
ชัดเจน ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมแผน เป็นไปอย่ำงสอดคล้อง รองรับในกรอบทิศทำงเดียวกัน และกำรจัด
กำรศึกษำเป็นไปตำมยุทธศำสตร์และแนวทำงพัฒนำในช่วงเวลำที่ก ำหนด 

 

 

       3. ประเมินสภาพการจัดการศึกษาและแนวโน้มการจัดการศึกษา 

 
  กำรศึกษำสถำนภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2  เป็นกำรให้
ควำมส ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์ตำมควำมต้องกำร บทบำท ภำรกิจ ที่ส่งผลต่อ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และให้ควำมส ำคัญต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมที่
เป็นโอกำสและอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงตำมศักยภำพท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน
โดย SWOT Analysis ศึกษำสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) โดยใช้
หลักกำรวิเครำะห์ที่เรียกว่ำ 2S 4M  ซึ่งน ำปัจจัย 6 ด้ำน ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์มำ
วิเครำะห์  สรุปได ้ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพภายใน (Internal Environment) 
 

ด้าน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย (Structure : S1) 

1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ สพป.อบ.2 
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ไม่สำมำรถจัดบุคลำกรปฏิบัติครบตรง
ตำมมำตรฐำน สพป. เนื่องจำกมี
บุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอัตรำก ำลังที่
ก ำหนด  

 2. ก ำหนดบทบำท อ ำนำจหน้ำที่  มอบหมำย
งำนในหน้ำที่ตรงตำมมำตรฐำน สพป. 

 

 3. ก ำหนดนโยบำยที่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ ในกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน 

 

 4. มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับนโยบำย 

 

2.ด้านผลผลิตและ 
 การบริการ (Service : S2) 

1. กำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่บริกำร 
   อย่ำงทั่วถึง 

 

 2. บุคลำกรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรเต็ม 
    ตำมก ำลัง ควำมรู้ และควำมสำมำรถ 

 

 3. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
3.ด้านบุคลากร 
   (Man : M1)  

1. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ 
ตรงกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

บุคลำกรยังไม่ครบตำมกรอบ
อัตรำก ำลังที่ก ำหนด 
 

 2. บุคลำกรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมและมคีวำม
มุ่งหมั่นในกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 

 

4.ด้านประสิทธิภาพทาง
การเงิน(Money : M2) 

1. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรใช้งบประมำณท่ี
ถูกต้อง 

งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรยังไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

 2. มีระบบบริหำรด้ำนงบประมำณที่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

5.ด้านวัสดุ อุปกรณ์  
  (Material : M3)  

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และเพียงพอ 
ในกำรบริหำรจัดกำร และใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 

 

6.ด้านการบริหารจัดการ  
   (Management : M4) 

1. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ ได้
มำตรฐำน เนื่องจำกด ำเนินงำน 
ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับที่ก ำหนด 

 

 2. มีกำรกระจำยอ ำนำจ โดยกำรมี 
   ส่วนรว่มของทุกภำคส่วนตำมหลัก 
   ธรรมำภิบำล 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)   
  ศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเป็นโอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยใช้หลักกำร
วิเครำะห์ที่เรียกว่ำ STEP  ซึ่งน ำปัจจัย 4 ด้ำน ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์มำวิเครำะห์  
สรุปได้ดังนี้  

 

          1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors : S)  
 

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. จ ำนวนประชำกรและโครงสร้ำง 
    ประชำกร 

จ ำนวนประชำกรลดลง ท ำให้กำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง 

1. โครงสร้ำงประชำกรลดลง 
    ส่งผลให้ประชำกรวัยเรียน 
    ลดลง 
 

  2. แนวโน้มประชำกรวัยเรียน 
   ลดลง ส่งผลจ ำนวนนักเรียน 
   ลดลง ท ำให้มีโรงเรียนขนำด 
   เล็กเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  

2. สภำพของชุมชนและครอบครัว 1. ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตร 
สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ซึ่งท ำให้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้ 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้มีฐำนะ
ยำกจน รำยไดต้่อครอบครัวไม่
เพียงพอ 

 2. ชุมชนให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ
ในกำรจัดกำรศึกษำ 

2. เกิดกำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติดได้ง่ำย เนื่องจำกบริบทพ้ืนที่กำร
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำเป็นเขต
รอยต่อของประเทศไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน  

3. คุณภำพชีวิตของประชำชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ควำม
เชื่อ ค่ำนิยม และวัฒนธรรม 

1. สังคมไทยให้ควำมส ำคัญในกำรส่ง
บุตรหลำนเข้ำรับกำรศึกษำ 

กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตำม
กระแสโลกำภิวัฒน์ ส่งผลให้
ค่ำนิยมของนักเรียนมีคุณลักษณะที่
ไม่พึงประสงค์ 

 2. มีควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและน ำมำช่วยสอนได้ 
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 2. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : I)  
   

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ควำมก้ำวหน้ำและควำม
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี 

1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ส่งผลให้ สพป.อบ.2 และ
สถำนศึกษำในสังกัด มีกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำที่รวดเร็ว ประหยัด
ทรัพยำกร 

 

 2. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ส่งผลให้สำมำรถจัดเป็นสื่อ กิจกรรม
กำรเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนเลือกเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองตำมควำมถนัด และ
ควำมสนใจ 

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผล
ให้นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรม  
ที่ไม่พึงประสงค์ 

2. ภูมิปัญญำท้องถิ่น ในชุมชนมีผู้สูงอำยุ ซึ่งถือว่ำเป็น
ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ที่เป็นผู้ให้ควำมรู้ แบบอย่ำงที่ดี 
ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

 

 
  3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E)  
 

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สภำวะทำงเศรษฐกิจ สินค้ำเกษตรบำงชนิดมีรำคำสูง เช่น 

ข้ำว มันส ำปะหลัง  ซึ่งเป็นอำชีพ
หลักของผู้ปกครองนักเรียน ท ำให้
ผู้ปกครองมีรำยได้เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

สินค้ำมีรำคำแพง ค่ำครองชีพสูง 
ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สำมำรถ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของ 
บุตรหลำนได้อย่ำงเต็มที่ 

2. งบประมำณ กำรสนับสนุน
งบประมำณของภำครัฐ 

1. รัฐบำลให้ควำมส ำคัญในด้ำน
กำรศึกษำ จัดงบประมำณสนับสนุน
ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยฯ 
และเงินอุดหนุนนักเรียน ซึ่งส่งถึง
นักเรียนโดยตรง 

กรอบงบประมำณส่วนใหญ่ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ค่ำตอบแทนของบุคลำกรซึ่งมีอยู่
จ ำนวนมำก ส่งผลให้งบประมำณใน
ส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำยังไม่เพียงพอ 

 2. กำรสนับสนุนงบประมำณของ
ภำครัฐ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำที่เท่ำเทียม เสมอภำค 
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4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 
 

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของรัฐบำล 

นโยบำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลให้ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง 

กำรเปลี่ยนผ่ำนอ ำนำจกำรเมือง   
บ่อยครั้ง  ท ำให้นโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของรัฐบำล ขำดควำม
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำ
ขำดเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร 

2. นโยบำยกำรศึกษำของ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำเน้นกำรเพิ่มโอกำสทำง
กำรศึกษำของคนไทยทุกคนให้มีโอกำสและ
เข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  

 

3. บทบำทของกลุ่ม
ผลประโยชน์กลุ่ม
กำรเมือง  

1. นักกำรเมืองให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรศึกษำ 
ส่งผลให้สถำนศึกษำได้รับงบประมำณ
สนับสนุนในกำรรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี
งบประมำณไม่เพียงพอ ส่งผลให้ 
ไมส่ำมำรถจัดงบประมำณสนับสนุนให้
สถำนศึกษำหรือสนับสนุนน้อย 

 2. กำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ   
เป็นกำรกระตุ้นให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำได้
ตำมมำตรฐำนส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้น 

2. ข้อจ ำกัดของกฎ ระเบียบในกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กร 
ปกครองท้องถิ่น 

4. ระเบียบ กฎหมำย และ 
ข้อก ำหนด ที่เก่ียวข้องใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

1. กำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้อง 
กับสภำพผู้เรียน  

1. กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบที่
หลำกหลำย เป็นปัญหำในกำรควบคุม
มำตรฐำนที่เดียวกัน  

 2. กำรกระจำยอ ำนำจสู่สถำนศึกษำ ตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำด้ำนบริหำร 
วิชำกำร งบประมำณ บริหำรงำนบุคคล และ
บริหำรทั่วไป ได้ตำมบริบทพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิด 
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

2. กำรมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำร 
อำจส่งผลให้กำรปฏิบัติไม่ตรงตำม
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ 

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ของส านกงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า สภาพแวดล้อมภายในโน้มเอียงไปทางจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  พบว่า  สภาพแวดล้อมภายนอกโน้มเอียงไป
ทางโอกาสมากกว่าอุปสรรค  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จะได้น าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ไปก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
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4. ประเด็นความต้องการในการพัฒนา 
 
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ และกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนิน

ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนำคต 
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 ส่งเสริมให้มีกำรเรียนต่อในสำยอำชีวศึกษำ และพัฒนำระบบกำรติดตำมข้อมูลกำรศึกษำต่ออย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

3. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ           
3.2 พัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนำศักยภำพตำม 

พหุปัญญำ 
  3.3 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพ 

กำรนิเทศติดตำม) 
4. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4.1 เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 
4.2. พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 
4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของ

ผู้เรียน 
         5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
         6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6.1 ส่งเสริมให้กลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำปรับเปลี่ยนกระบวนงำนให้เป็นดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 

6.2 พัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำ
โครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 

6.3 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลเพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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                          ส่วนที่ 3 
                                 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“บริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล มุ่งคุณภำพและมำตรฐำนของผู้เรียน บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย 
และบริบทของพ้ืนที่ ” 
  

 

     พันธกิจ (Mission) 
 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง 
และเท่ำเทียม 

4. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
5.  ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นผู้อ ำนวยกำรแห่งกำรเรียนรู้  

และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ 
6.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยน้อมน ำศำสตร์แหง่พระรำชำสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน และตำมหลัก 

ธรรมภิบำล เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 
 

 ค่านิยมองค์กร ( Core Value)  
          “UBON2” 
         U : Unity   มีเอกภำพ      
         B :  Benevolence  & Good Governece มีเมตตำ เอ้ืออำทรและระบบกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีและมีหลักธรรมำภิบำล              
         O :  Open-minded   เปิดใจรับฟัง   
         N :   National Standards   ได้มำตรฐำนระดับชำติ  
         2 :  ยกก ำลังสอง 
          1. Self Control  กำรควบคุมตนเอง                                                            
          2. Context & Sustainable    ยึดบริบทของพ้ืนที่และควำมยั่งยืน 
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 เป้าประสงค์ (Goals) 
 

  
 1. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญำ  
เหมำะสมตำมวัย 
  3. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคนมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสมรรถนะหลัก 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพ 
และกำรมีงำนท ำ 
 5. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำอังกฤษ และ
อ่ืนๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     6. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 
ตรงตำมศักยภำพ 
 7. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง และมี
วัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จของงำน (Accountability) 
 8. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพ 
 9. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมือและจิตอำ
สำมีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรจำกทุกภำคส่วน กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบโดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ  
สู่สถำนศึกษำ  มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 
    10. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำและใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ทำงกำรศึกษำ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  
อย่ำงมีคุณภำพ 
    11. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
ที่ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

    ประเด็นกลยุทธ ์
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 กำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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       แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้ก ำหนดจุดเน้น 
และเป้ำควำมส ำเร็จ ไว้ดังนี้ 
   
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 3. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะหลัก
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินชีวิตทั้ง
ปัจจุบันและอนำคต 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ที่สะท้อนควำมรัก ธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ 
และกำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

N/A 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
หรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

N/A 
ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่อ ำเภอชำยแดนมี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรม ที่สอดคล้อง
กับสังคม วัฒนธรรมภำษำถ่ิน ภำษำอำเซียน 

N/A 
ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 

4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 

N/A 
ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

เป้าประสงค์ 

5. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ  ภำษำอังกฤษ และ
อ่ืนๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้มีกำรเรียนต่อในสำยอำชีวศึกษำ และพัฒนำระบบกำรติดตำมข้อมูลกำรศึกษำต่ออย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 

1. สัดส่วนของผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ และผู้เรียนสำยสำมัญ 40.84 /59.18 69.67 / 30.33 60/40 60/40 

2. จ ำนวนงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

N/A 1 4 4 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

           2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจสังคม และ
สติปัญญำเหมำะสมตำมวัย  
            3. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มี
สมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
            4. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อำชีพและกำรมีงำนท ำ 
            5. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำอังกฤษ 
และอ่ืนๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
             7. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง และมีวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนท่ีรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จของงำน (Accountability) 
          8. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพ 
           
 แนวทางการพัฒนา 
            1. พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ           
            2. พัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนำศักยภำพ
ตำมพหุปัญญำ 
            3. พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพ  
กำรนิเทศติดตำม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 

ร้อยละ 
98.20 

ร้อยละ
99.32 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีควำมรู้
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสมรรถนะหลักและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

N/A 86.56 
ร้อยละ  

85 
ร้อยละ

90 

3. จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำม
ควำมถนัดและควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ) 

N/A N/A 200 คน 250 คน 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

92.81 95.81 
ร้อยละ  

85 
ร้อยละ 

90 

5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด N/A N/A 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ 
80 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 

6. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

N/A N/A 
ร้อยละ  

90 
ร้อยละ 

90 

7. จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
เพ่ิมข้ึน 

N/A N/A 2 แห่ง 4 แห่ง 

8. ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

N/A N/A 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

9. ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับ 
กำรเตรียมควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำม
โครงกำร PISA 

ร้อยละ 100 N/A 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

10. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำง
สมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุ
ปัญญำรำยบุคคล 

N/A N/A 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และ
อ่ืนๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

N/A N/A ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

12. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำร
ประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 

N/A N/A 
ร้อยละ  

80 
ร้อยละ  

85 

13. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินตนเองใน
แต่ละมำตรฐำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ
98.16 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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กลยุทธ์ที่ 4 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
6. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำคตรงตำม

ศักยภำพ   
แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 
2. พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 

1. อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อ
ประชำกรกลุ่มอำยุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษำ 
    - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 
100 
100 
100 

 
 
100 
100 
100 
 

 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำร
ทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

รอ้ยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำน
ส ำหรับนักเรียนยำกจน 

ร้อยละ 
58.24 

ร้อยละ
45.79 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ 
25 

4. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำให้มี
มำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด 
และพ้ืนที่ 

N/A 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดน ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

 9. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมือและจิตอำสำ 
มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรจำกทุกภำคส่วน กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบโดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่
สถำนศึกษำ  มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนา 

1. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์  

10. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีกำรพัฒนำและใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
มีคุณภำพ 

11. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
ที่ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้กลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำปรับเปลี่ยนกระบวนงำนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
2. พัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำโครงกำรที่

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
3. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลเพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำพัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 

1. จ ำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

1 
กระบวนงำน 

1
กระบวนงำน 

4 
กระบวนงำน 

4 
กระบวนงำน 

2. ร้อยละของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด มีค่ำ
คะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ของหน่วยงำน (ITA) ผ่ำนเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก ำหนด 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดม่ันควำมซื่อสัตย์
สุจริต 

N/A 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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                                                                                                       ส่วนที่  4 
                                                           โครงการ/งบประมาณ 

 
 

4.1 สรุปความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 

ที ่ กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม 
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  กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง                

  เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมคีวำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่น
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

              

  3. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีควำมรูต้ำม
หลักสตูรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีสมรรถนะหลักและ
คุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 
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  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรู้ที่
สะท้อนควำมรัก ธ ำรงรักษำสถำบนัหลักของชำติ และกำร
ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

              

  2. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือ
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

              

  3. ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีอ ำเภอชำยแดนมีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรม ที่สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรมภำษำถิ่น ภำษำอำเซยีน 

              

  4. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
และจัดกจิกรรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับภูมิคุม้กันและภัยคุกคำมในรูปแบบใหม ่

              

  5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุน 
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลีย่นแปลง 
และภยัคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรปูแบบ 

              

1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็ ระเบียบวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมในสถานศึกษา 

1,3 1,10 ด้ำนกำรศึกษำ 
(4) 

5 1 1 1 
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ที ่ กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม 

ความเชื่อมโยง 
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1.1 กำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของครูผู้ปฏิบตัิงำน
ด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

1 1 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(4) 
5 1 1 1 

  
1.2 เสริมสร้ำงวินัย คณุธรรม จริยธรรม ผำ่นกิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกำชำด 

3 10 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(4) 
1,5 1 1 1 

2 
โครงการพัฒนางานระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
สู่ความยั่งยืน 

4 17 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(3) 
2 4 4 4 

3 
โครงการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา  
(จิตอาสา) 

3 10 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(4) 
5 1 1 1 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1 1 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
5 1 1 1 

5 
โครงการขับเคลื่อนสภานกัเรียนและกจิกรรม
ประชาธิปไตยในสถานศกึษา 

3 10 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(4) 
1,5 1 1 1 

6 
โครงการป้องกัน ติดตามรายงานผลของบุคลากร 
และสถานศึกษาอาจจะได้รับผลกระทบ Covid-19 

1 1 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
5 1 1 1 
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7 
โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัย 
ในโรงเรียน (อบรมครูอนำมัยเกี่ยวกับมำตรกำรป้องกัน 
Covid–19) 

1 1 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
5 1 1 1 

  
กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

              

  

เป้าประสงค์ 
5. ผู้เรียนที่มคีวำมสำมำรถพิเศษดำ้นวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำอังกฤษ และอื่นๆ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเตม็ตำมศักยภำพ มีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน  

              

  
ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนของผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ และผูเ้รียนสำยสำมญั  

              

  
2. จ ำนวนงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  

              

1 โครงการส่งเสริมเวทีการแข่งขันทักษะ 2 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 2,3 2,3 2,3 

  
1.1 จัดเวทีกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะ
ชีวิต 

2 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 2,3 2,3 2,3 
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กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์ 

              

  

เป้าประสงค์ 
2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำร 
ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สังคม และสติปัญญำ   
เหมำะสมตำมวัย 

              

  
3. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีควำมรู ้
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะหลัก 
และคณุลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

              

  
4. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษำปทีี่ 6 และดบัมัธยมศึกษำปี
ที่ 3 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ 

              

  

5. ผู้เรียนที่มคีวำมสำมำรถพิเศษดำ้นวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำอังกฤษ และอื่นๆ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเตม็ตำมศักยภำพ มีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

              

  
7. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน 
ที่รับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จของงำน (Accountability) 
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8. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยใน 
ที่เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพ 

              

  
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวยัมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จติใจ สังคม และสติปัญญำ 

              

  
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีควำมรู้
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสมรรถนะหลักและ
คุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 

              

  
3. จ ำนวนผู้เรียนไดร้ับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำม
ควำมถนัดและควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
ทัศนศิลป์ นำฏศลิป์ ดนตรี กีฬำ) 

              

  
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

              

  
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์
ที่ก ำหนด 

              

  
6. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำนวชิำชีพ 
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7. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีไดร้ับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร ์คณิตศำสตร์เพิ่มขึ้น 

              

  

8. ร้อยละของครสูอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดบักำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

              

  

9. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดบันำนำชำติตำมโครงกำร 
PISA 

              

  
10. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรยีนกำรสอนที่สร้ำง
สมดลุทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล 
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11. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษดำ้น
วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์ ศลิปะ ดนตร ีกีฬำ ภำษำ  
และอื่นๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเตม็ตำมศักยภำพ  
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

              

  

12. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพฒันำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง 
 ตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

              

  
13. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมผีลกำรประเมินตนเอง 
ในแต่ละมำตรฐำนตำมระบบกำรประกันคณุภำพภำยใน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

              

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(4) 
1 3 3 3 

  1.1 ฝึกอบรมครผูู้ช่วยสู่กำรเป็นครมูืออำชีพ 3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(4) 
1 3 3 3 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 หน้า 103 
 

ที ่ กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม 

ความเชื่อมโยง 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

พ.
ศ.

 
25

61
 - 

25
80

 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต้

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

(พ
.ศ

. 
25

61
 - 

25
80

) 

แผ
นป

ฏิร
ูปป

ระ
เท

ศ 

แผ
นพ

ัฒน
าเศ

รษ
ฐก

จิแ
ละ

สัง
คม

แห
่งช

าติ
 ฉ

บับ
ที่ 

12
 

(พ
.ศ

. 2
56

0 
- 2

56
4)

 

แผ
นก

าร
ศึก

ษา
แห

่งช
าติ

 
พ.

ศ.
 2

56
0 

- 2
57

9 
 

แผ
นป

ฏิบ
ัติร

าช
กา

ระ
ยะ

 3
 

ปี 
(พ

.ศ
. 2

56
3 

- 2
56

5)
 

ขอ
ง ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
าก

าร
ศึก

ษา
 (พ

.ศ
.

25
62

-2
56

5)
 จ

ังห
วัด

อุบ
ลร

าช
ธา

นี 
ฉบ

ับท
บท

วน
 

ปีง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
4 

  
1.2 พัฒนำครูในกำรจดักำรเรียนรูใ้นห้องเรียนพิเศษ 
ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์โรงเรียนคณุภำพของชุมชน 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(4) 
1 3 3 3 

  1.3 กำรพัฒนำสมรรถนะศึกษำนิเทศก์ 
3 12 ด้ำนกำรศึกษำ 

(4) 
1 3 3 3 

  
1.4 อบรมพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
ส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ/ช่ัวครำว 

3 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
(4) 1 3 3 3 

2 โครงการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 
3 

13 
ด้ำนกำรศึกษำ  

(5) 
1 

3 
3 

3 

  
2.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรอำหำรกลำงวัน และติดตำม
กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน ในโรงเรียนเพื่อให้
ผู้เรยีนมีสุขภำวะที่ดีทั้งด้ำนร่ำงกำยและจติใจ 

3 13 
ด้ำนกำรศึกษำ  

(5) 
1 3 3 3 

3 โครงการพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3 

10,11,12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 

  3.1 พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ ลำยมือสวย  
คิดเลขเป็น  

3 
12 

ด้ำนกำรศึกษำ 
(5) 1 3 3 3 
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  3.2 แนวทำงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบ Active 
Learning เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มสีมรรถนะและคณุลักษณะ
ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

3 
12 

ด้ำนกำรศึกษำ 
(5) 1 3 3 3 

  
3.3 กำรพัฒนำผูเ้รียนด้ำนพหุปัญญำ 

3 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
(5) 

1 3 
3 

3 

  
3.4 พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับ
นักเรียนช้ัน ป.6 โดยศูนย์ PEER Center 5 ศูนย ์

3 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
(5) 1 3 3 3 

  
3.5 ส่งเสริมกำรใช้คลังข้อสอบ PISA เพื่อกำรเรยีนรู ้

3 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
(5) 

1 3 
3 

3 

  
3.6 ประกวดครูดเีด่นสะเต็มศึกษำและโครงงำนสะเต็มศึกษำ
ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  ภำยใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
เพื่อชีวิต ต้ำนโควิดด้วยสะเตม็” 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ

(5) 
1 3 3 3 

  
3.7 ประเมินคณุภำพกำรศึกษำและกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 

  
3.8 นิเทศ ติดตำม และกำรประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ด้วยระบบออนไลน ์

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 
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3.9 กิจกรรมโครงกำรจัดท ำหลักสตูรกำรศึกษำตำมบริบท
ท้องถิ่น โดยยดึหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อำชีพ 
ที่ควำมยั่งยืน 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 

  
3.10 พัฒนำคุณธรรม และค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร 3 10 

ด้ำนกำรศึกษำ 
(5) 1 

3 
3 

3 

  
3.11 พัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกรค ำนวณ 3 12 

ด้ำนกำรศึกษำ 
(5) 1 3 3 3 

  
3.12 พัฒนำรูปแบบกำรบรูณำกำรควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรประกันคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำโดยใช้
เครือข่ำยเป็นฐำน 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 

4 
การพัฒนาของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560   

3 11 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(2) 
1 3 3 3 

5 โครงการนิเทศบูรณาการ  
3 12 

ด้ำนกำรศึกษำ 
(2) 

1 3 3 3 

  5.1 บูรณำกำรนเิทศ ติดตำม สถำนศึกษำ ในสังกัด 
3 12 

ด้ำนกำรศึกษำ 
(2) 1 3 3 3 
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6 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ  

(4) 
1 3 3 3 

  6.1 พัฒนำบุคลำกรศึกษำดูงำน 3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(4) 
1 3 3 3 

7 
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและการมงีานท า 

2,3 11 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 2,3 2,3 2,3 

  
2.1 จัดอบรมเพิ่มทักษะด้ำนอำชีพ  ให้นักเรียนโรงเรียน
ขยำยโอกำส (น ำร่อง จ ำนวน 5 โรงเรียน ) 

2,3 11 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 2,3 2,3 2,3 

8 
โครงการส่งเสริมสนับสนนุเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 

9 
โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศกึษา 
ปีที่ 3 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 

10 
โครงการประเมินคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 
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11 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา  

3 11 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 

12 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนฯ และสถานพอเพียง สพป.
อุบลราชธานี เขต 2  

3 10 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 3 3 

  กลยุทธ์ที่ 4  การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    

            
  เป้าประสงค์ 

6. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึง มีคุณภำพ และเสมอภำคตรง 
ตำมศักยภำพ 

  

            
  ตัวชี้วัด 

1. อัตรำกำรเข้ำเรียนของผูเ้รียนแต่ละระดบักำรศึกษำต่อ
ประชำกรกลุ่มอำย ุ
    - ระดับปฐมวยั 
    - ระดับประถมศึกษำ 
    - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
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  2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำง
กำรศึกษำท่ีเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

  

            
  3. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำน

ส ำหรับนักเรียนยำกจน 
  

            
  4. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำให้มี

มำตรฐำนอยำ่งเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำด 
และพื้นที ่

  
            

  5. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดน ำเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  
            

1 
โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร 
วัยเรียนและพัฒนาการด าเนินงานการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 

4 17 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(3) 
2 4 4 4 

2 โครงการพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม 4 17 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(3) 
2 4 4 4 
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  1.2 กำรเขียนแผนจดักำรเรียนรู้(IEP) ส ำหรับครูผูส้อนเด็ก
พิกำรเรียนรวม 

4 17 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(3) 
2 4 4 4 

3 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็กตามนโยบาย 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
2 6 4 4 

4 
โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
2 6 4 4 

5 
โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
ประชารัฐ 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
2 6 4 4 

6 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเรียนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(รวมปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

4 17 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(3) 
2 4 4 4 

7 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
NEW  DLTV 
 

4 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(3) 
2 4 4 4 
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  กลยุทธ์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

              

  เป้าประสงค์ 
9. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เน้นกำร
ท ำงำนแบบบูรณำกำรควำมร่วมมอืและจิตอำสำ มีเครือข่ำย
กำรบริหำรจัดกำรจำกทุกภำคส่วน กระจำยอ ำนำจและ
ควำมรับผิดชอบโดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสูส่ถำนศึกษำ  
มีกำรก ำกับ ตดิตำม ประเมิน และรำยงำนผลอย่ำงเป็น
ระบบ 

              

  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับกำรสง่เสริมใหม้ีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

              

1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 5 18 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
4 5 5 5 

  1.1 สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียนสังกัด สพป.อบ 2 5 18 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
4 5 5 5 

2 
โครงการการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษา 
ปลอดขยะ (Zero Waste School) 

5 18 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
4 5 5 5 
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2.1 กำรประกวดระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะและกำรจดั
กิจกรรมกำรอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ 

5 18 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
4 5 5 5 

  
กลยุทธ์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                

  

เป้าประสงค์ 
10. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมี
กำรพัฒนำและใช้สื่อ เทคโนโลย ีนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงมคีุณภำพ 

              

  
11. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด  
มีกำรบรหิำรจดักำรตำมหลักธรรมำภิบำล ท่ีปลอดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

              

  
ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนกระบวนงำนท่ีไดร้ับกำรปรับเปลีย่นให้เป็นดจิิทัล
เพิ่มขึ้น 

              

  
2. ร้อยละของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำต ิ               
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3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA) 
ผ่ำนเกณฑ์ที ่สพฐ. ก ำหนด 

              

  
4. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสตัย์
สุจรติ 

              

1 
โครงการบริหารจัดการด้านงานบริหารงานบุคคล 6 20 

ด้ำนกำรศึกษำ
(4) 

6 6 6 6 

2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 6 20 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(7) 
6 6 6 6 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยข้าราชการ 6 21 11 6 6 6 6 

4 
โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) สู่ความเป็นเลิศ 

6 20 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(7) 
6 6 6 6 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารการศึกษา/
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา 

6 20 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 

6 6 6 6 

6 โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษาแบบบูรณาการ  6 21 

11.ด้ำนกำร
ป้องกันและ

ปรำบปรำมกำร
ทุจริตฯ 

6 6 6 6 
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7 โครงการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 20 
ด้ำนกำรศึกษำ

(5) 
6 6 6 6 

8 โครงการประชุม ก.ต.ป.น  6 20 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
6 6 6 6 

9 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศกึษา สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (กจิกรรม
โรงเรียนสุจริตและเขตสจุริต) 

6 21 

11.ด้ำนกำร
ป้องกันและ

ปรำบปรำมกำร
ทุจริตฯ 

6 6 6 6 

10 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตามนโยบายด้านการศึกษา 

3 12 
ด้ำนกำรศึกษำ 

(5) 
1 3 4 4 
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4.2 โครงการและงบประมาณ 
 

ที ่ กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,527,430 3,512,350 3,599,700   

  กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง              997,600       447,000      497,000    

1 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็ ระเบียบวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมในสถานศึกษา 

       100,000        80,000        80,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

  1.1 กำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของครูผู้ปฏิบตัิงำนด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ              50,000         40,000        40,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

  1.2 เสริมสร้ำงวินัย คณุธรรม จริยธรรม ผำ่นกิจกรรมลูกเสือยุวกำชำด              50,000         40,000        40,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

2 โครงการพัฒนางานระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนสู่ความยั่งยืน 70,000      105,000      105,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

3 โครงการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา (จิตอาสา) 47,600        22,000        22,000  กลุ่มอ ำนวยกำร 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 280,000      190,000      190,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

5 โครงการขับเคลื่อนสภานกัเรียนและกจิกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 50,000              -          50,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

6 
โครงการป้องกัน ติดตามรายงานผลของบุคลากรและสถานศึกษาอาจจะได้รับผลกระทบ 
Covid-19 

400,000              -                -    
กลุ่มส่งเสรมิฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

7 โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยในโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

7.1 อบรมครูอนำมัยเกี่ยวกับมำตรกำรป้องกัน Covid–19 50,000 50,000 50,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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ที ่ กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

  
กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

618,200 100,000 100,000   

1 โครงการส่งเสริมเวทีการแข่งขันทักษะ 618,200      100,000      100,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  1.1 จัดเวทีกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต 618,200      100,000      100,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์           1,874,130    1,207,950    1,202,200    

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้             100,000       175,750      170,000    

 
1.1 ฝึกอบรมครผูู้ช่วยสู่กำรเป็นครมูืออำชีพ 40000        50,000        40,000  กลุ่มพัฒนำครฯู 

 
1.2 พัฒนำครูในกำรจดักำรเรียนรูใ้นห้องเรียนพิเศษ 
ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์โรงเรียนคณุภำพของชุมชน 

                    -           70,000        70,000  กลุ่มนิเทศฯ 

 
1.3 กำรพัฒนำสมรรถนะศึกษำนิเทศก์ 40,000        30,000        30,000  กลุ่มนิเทศฯ 

 
1.4 อบรมพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนส ำหรบัลูกจ้ำงประจ ำ/ช่ัวครำว              20,000         25,750        30,000  กลุ่มพัฒนำครฯู 

2 โครงการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 60,000        60,000        60,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 
2.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรอำหำรกลำงวัน และติดตำมกำรด ำเนนิงำนโครงกำรอำหำร
กลำงวัน ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีทั้งด้ำนร่ำงกำยและจติใจ 

60,000        60,000        60,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

3 โครงการพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้             650,000       300,000      300,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  3.1 พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ ลำยมือสวย คิดเลขเป็น              200,000         30,000        30,000  กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

  
3.2 แนวทำงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนำผู้เรียนใหม้ี
สมรรถนะและคณุลักษณะที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

            100,000         15,000        15,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  3.3 กำรพัฒนำผูเ้รียนด้ำนพหุปัญญำ                     -           10,000        10,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  
3.4 พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับนักเรียนช้ัน ป.6 โดยศูนย์ PEER 
Center 5 ศูนย ์

             80,000         80,000        80,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  3.5 ส่งเสริมกำรใช้คลังข้อสอบ PISA เพื่อกำรเรยีนรู ้ 30,000        10,000        10,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  
3.6 ประกวดครูดเีด่นสะเต็มศึกษำและโครงงำนสะเต็มศึกษำดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563  ภำยใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิต ต้ำนโควิดด้วยสะเต็ม” 

             30,000         15,000        15,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  3.7 ประเมินคณุภำพกำรศึกษำและกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ำมหลักสตูร                     -                 -                -    กลุ่มนิเทศฯ 

  
3.8 นิเทศ ติดตำม และกำรประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ด้วยระบบออนไลน ์

             40,000         20,000        20,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  
3.9 จัดท ำหลักสตูรกำรศึกษำตำมบริบทท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่อำชีพท่ีควำมยั่งยืน 

60,000        30,000        30,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  3.10 พัฒนำคุณธรรม และค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร                     -           20,000        20,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  3.11 พัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกรค ำนวณ 50,000        20,000        20,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  
3.12 พัฒนำรูปแบบกำรบรูณำกำรควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำโดยใช้เครือข่ำยเปน็ฐำน 

60,000        50,000        50,000  กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

4 
โครงการพัฒนาของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560   

60,000        50,000        50,000  กลุ่มนิเทศฯ 

5 โครงการนิเทศบูรณาการ  70,000      165,000      165,000  กลุ่มนิเทศฯ 

 
5.1 บูรณำกำรนเิทศ ติดตำม สถำนศึกษำ ในสังกัด 70,000      165,000      165,000  

 

6 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

325,000      170,000      170,000  กลุ่มพัฒนำครฯู 

 
6.1 พัฒนำบุคลำกรศึกษำดูงำน 325,000      170,000      170,000  กลุ่มพัฒนำครฯู 

7 
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
และการมีงานท า 

                    -    60,000 60,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 
2.1 จัดอบรมเพิ่มทักษะด้ำนอำชีพ  ให้นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำส  
(น ำร่อง จ ำนวน 5 โรงเรียน ) 

                    -           60,000        60,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนนุเครือขา่ยนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา                     -           19,000        19,000  กลุ่มนิเทศฯ 

9 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 104,800        73,930        73,930  กลุ่มนิเทศฯ 

10 โครงการประเมินคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              92,270         62,110        62,110  กลุ่มนิเทศฯ 

11 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา               30,000         37,160        37,160  กลุ่มนิเทศฯ 
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12 
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนฯ และสถานพอเพียง 
 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 

               7,500        18,000        18,000  กลุ่มนิเทศฯ 

13 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย             374,560         17,000        17,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  
กลยุทธ์ที่ 4  การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

           835,000       841,000      841,000  
 

1 
โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนและพัฒนาการด าเนินงาน
การรับนักเรียน  

             50,000         25,000        25,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

2 โครงการพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม                     -           50,000        50,000  กลุ่มนิเทศฯ 

  2.1 กำรเขียนแผนจดักำรเรียนรู้(IEP) ส ำหรับครูผูส้อนเด็กพิกำรเรียนรวม                     -           50,000        50,000  กลุ่มนิเทศฯ 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย             370,000       350,000      350,000  กลุ่มนโยบำยและแผน 

4 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล             245,000       245,000      245,000  กลุ่มนิเทศฯ 

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ                     -                 -                -    กลุ่มนิเทศฯ 

6 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(รวมปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

                    -                 -                -    กลุ่มนโยบำยและแผน 

7 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW  DLTV              170,000       171,000      171,000  กลุ่มนิเทศฯ 
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กลยุทธ์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               45,000        80,000        80,000  

 

1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์                     -           40,000        40,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 
1.1 สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียนสังกัด สพป.อบ 2                     -           40,000        40,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

2 
โครงการการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษา 
ปลอดขยะ (Zero Waste School) 

45,000        40,000        40,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

  
2.1 กำรประกวดระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะและกำรจดักิจกรรมกำรอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม
ในสถำนศึกษำ 

45,000        40,000        40,000  
 

  
กลยุทธ์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา  

         1,157,500       836,400      879,500  
 

1 โครงการบริหารจัดการด้านงานบริหารงานบุคคล              80,000         41,500        41,500  กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 

  
1.1 กำรบรหิำรงำนบุคคล สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 2 

             80,000         41,500        41,500  กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 

2 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 50,000        50,000        50,000  กลุ่มส่งเสรมิฯ 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยข้าราชการ 60,000        42,300        40,000  กลุ่มกฎหมำยและคด ี

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สู่ความเป็นเลิศ             100,000         50,240      100,000  
กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ

ทำงไกลฯ 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
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  4.1 พัฒนำบุคลำกรด้ำนข้อมลูสำรสนเทศ              60,000               -          60,000  
กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ

ทำงไกลฯ 

  4.2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ( Big Data)              40,000               -          40,000  
กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ

ทำงไกลฯ 
  

4.3 พัฒนำระบบAmss+++                      -           50,240              -    กลุ่มนโยบำยและแผน 

5 
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 

             50,000         30,000        30,000  กลุ่มอ ำนวยกำร 

6 โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษาแบบบูรณาการ              35,000         40,000        40,000  หน่วยตรวจสอบภำยใน 

7 โครงการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 72,500        34,000        34,000  กลุ่มนโยบำยและแผน 

8 โครงการประชุม ก.ต.ป.น               60,000         44,000        44,000  กลุ่มนิเทศฯ 

9 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริตและเขตสจุริต)  

            450,000       450,000      450,000  กลุ่มนิเทศฯ 

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษา 200,000        54,360        50,000  กลุ่มนโยบำยและแผน 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 2 หน้า 121 
 

 

 
                                                               ส่วนที่ 5 
                                     การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยเน้นหลักธรรมำภิบำล  กำรมีส่วนร่วมจำกองค์คณะบุคคล 
บุคลำกร และสถำนศึกษำในสังกัด ร่วมตัดสินใจตำมศักยภำพของเขตพ้ืนที่  บริบทสถำนศึกษำ  และกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมนอกและภำยใน เพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่ำนิยม  กลยุทธ์  เป้ำประสงค์หลัก  โดยได้ก ำหนด
ตัวชี้วัด เป้ำควำมส ำเร็จ ที่สอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และได้ก ำหนดปัจจัยควำมส ำเร็จและกระบวนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 
2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) สู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

1. ผู้บริหำรทุกระดับและครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทุกคน  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้
ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  2. กำรบริหำรจัดกำรเน้นหลักธรรมำภิบำล  และกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  3. บุคลำกรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 
1. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติให้บุคลำกรในสังกัดทุกคนให้เล็งเห็น

เป้ำหมำยร่วมกัน 
2. ก ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์ให้ชัดเจน 

   3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 4.  ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
            5.  นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกสิ้นปีงบประมำณ 
    6.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นสุดแผนเพ่ือน ำไปปรับปรุงและต่อยอดกำรพัฒนำพร้อมทั้ง
ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนทรำบโดยทั่วกัน 
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  การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผน 
     
  กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนแผนปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2  ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องแผนพัฒนำ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ) ปีละ 1 ครั้ง (เม่ือสิ้นปีงบประมำณ) 
 2. กำรประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เมื่อ
สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดย
สังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงกับเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดที่ก ำหนดในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ) ว่ำบรรลุเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ฉบับต่อไป  
  

ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1. 
ประชุมปฏิบัติกำร “สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 

22 ธันวำคม 2563 

2 
ประชุมปฏิบัติกำร “(ยกร่ำง) กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2” 

24-25 ธันวำคม 2563 

3 
ประชุมปฏิบัติกำร “จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
และปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563-2565  ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 

วันที่ 14 มกรำคม 2564 

4 
จัดท ำรูปเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2 

กุมภำพันธ์ - มีนำคม 2564 

5 
น ำเสนอต่อแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2 ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เมษำยน 2564 

6 
เผยแพร่แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  
เขต 2 ไปยังกลุ่ม/หน่วย และสถำนศึกษำในสังกัด 

 เมษำยน 2564 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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ตารางผู้รับผิดชอบโครงการประจ ากลยุทธ์ 
 

กลยุทธ ์ หัวหน้ากลยุทธ ์ เลขานุการ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

1. นำยเขตต์อรญั ธรรมำรักษ์  
    รอง ผอ.สพป.อบ.2 

1. นำยอดุลศักดิ์ สมบูรณ์   
 ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ    

1. กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ    
  

2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

2. นำยเขตต์อรญั ธรรมำรักษ์  
   รอง ผอ.สพป.อบ.2 

1. นำยพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ  
 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ    
 

1.กลุ่มนิเทศตดิตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ    
  
   

3. การพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย ์

1. นำยเขตต์อรญั ธรรมำรักษ์  
   รอง ผอ.สพป.อบ.2     
  

1. นำยพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ  
 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ    

1.กลุ่มนิเทศตดิตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ    
 

  

2. นำยพงษ์สยำม   มำสุข 
    รอง ผอ.สพป.อบ.2   

2.นำยอดุลศักดิ์ สมบรูณ์   
 ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ    

2. กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

  

  3. นำยอุไร  ค ำแพง 
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

7 
น ำแผนสู่กำรปฏิบัติโดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจควำมตระหนักให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

พ.ศ. 2563-2565 
 
 
 

8 ผู้รับผิดชอบโครงกำร รำยงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
ทุกสิ้นปีงบประมำณ 

  

8.1 ครั้งที ่1  ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ภำยใน 15 ตุลำคม 2563 
8.2 ครั้งที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำยใน 15 ตุลำคม 2564 

8.3 ครั้งที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำยใน 15 ตุลำคม 2565 

9 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2564 ) (โดยด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมส ำเร็จในภำพรวมเม่ือ
สิ้นสุดแผนในปี 2565) 

ภำยในเดือนตุลำคม 2565 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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กลยุทธ ์ หัวหน้ากลยุทธ ์ เลขานุการ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. นำยนุกูล  จันดำรักษ์   
    รอง ผอ.สพป.อบ.2 

1. นำยอดุลย์ศักดิ ์ สมบรูณ ์  
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
2. นำงไพรินทร ์ ประดิษฐชัย  
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน     

1. กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 
 
2. กลุ่มนโยบำยและแผน 

 

2. นำยเขตต์อรญั ธรรมำรักษ์ 
    รอง ผอ.สพป.อบ.2   

3. นำยพงษ์สวัสดิ์  กวนชัยภูม ิ
ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ    

3.กลุ่มนิเทศตดิตำมและ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ    

  

 4. นำยวุฒิชัย ดำผำ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

4.กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

5. การจัดการศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. นำยเขตต์อรญั ธรรมำรักษ์ 
    รอง ผอ.สพป.อบ.2   

1. นำยอดุลย์ศักดิ ์ สมบรูณ ์  
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

1.กลุ่มส่งเสรมิกำรจดั
กำรศึกษำ 

6. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1. นำยชัยรัตน์  ถนอมสุข 
   รอง ผอ.สพป.อบ.2 
2. นำยนุกูล จันดำรักษ์ 
    รอง ผอ.สพป.อบ.2  
3. นำยเขตต์อรญั ธรรมำรักษ์ 
    รอง ผอ.สพป.อบ.2   
4. นำยพงษ์สยำม มำสุข 
    รอง ผอ.สพป.อบ.2  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุม่และ
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ทุกกลุ่มงำน/หน่วย  

 
…………………………………………
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