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กลุ่มนโยบายและแผน

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ



 ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1)  (2) ได้ก าหนดว่า ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใด        
มีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย      
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ               
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง      
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ             
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด  ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
                  กลุ่มนโยบายและแผน 

 



ก 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1)  (2) ได้ก าหนดว่า ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจ าเป็น      
หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ       
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง     
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและ
หน่วยงาน ในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ      
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพเป็นฐานรองรับ การผลิตและการบริการชั้นน า พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษ ที่ 21  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้ เรียนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพสู่

มาตรฐานสากลรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขบนวิถีพหุ

วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ

มาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 



ข 
 

 เป้ำประสงค์รวม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มี

ประสิทธิภาพ ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
2. การผลิต พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

การพัฒนาประเทศ 
3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ

นานาชาติ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
    
 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. ประชากรทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ประชากรทุกช่วงวัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตาม
มาตรฐานสากลรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. ประชากรทุกช่วงวัย สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขบนวิถีพหุวัฒนธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 
5. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6. เครือข่ายและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ              

ความเป็นเลิศ 
 

กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

กลยุทธ์ 
 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก
ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน  และพ้ืนที่  
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
 



ค 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
 กลยุทธ์ 
    2.1 พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และ
ภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ) 
 2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต         
ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่และการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 3.5 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง         
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 3.6 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
 3.7 ส่ งเสริมและพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัล 
 3.8 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน 
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ   
 กลยุทธ์ 
 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา      
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และกลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์
แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 กลยุทธ์ 
    5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน 
    5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
 5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณา
การเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 



ง 
 

 5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค ให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 
จ านวน 2,495,618  บาท รายละเอียด  ดังนี้ 

 
สรุปงบประมำณตำมแผนงำนยุทธศำสตร์ 

เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ รำยกำร รวมทั้งสิ้น 
1 งบด ำเนินกำร 2,231,318 
 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,698,000 
 2. ค่าสาธารณูปโภค 392,000 
 3. ค่าเช่ารถยนต์ (จ านวน 6 เดือน) 141,318 
   
2 งบรำยกำรอื่น 264,300 
 1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900 
 2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด   45,400 
 3. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์  
80,000 

 4. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก กศจ. 

100,000 

 รวม 2,495,618 
 
รำยกำรค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม  2  รำยกำร  ได้แก่ 

1. รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  จังหวัดละ  2  คน  อัตราเดือนละ  15,000  บาท 
2. รายการจ้างเหมาบริการ  เพื่อเป็นค่าจ้างที่จ าเป็นของหน่วยงาน  ได้แก่   

2.1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน   



จ 
 

2.2 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.3 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 
2.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 

รำยละเอียดแนบท้ำย 
1. งบด ำเนินกำร                   จ ำนวน  2,231,318  บำท  

1. ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ               จ ำนวน   1,698,000  บำท 
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ        จ านวน     360,000   บาท 

จ านวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท จ านวน  12  เดือน  
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด     เป็นเงิน     108,000   บาท 

จ านวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000  บาท จ านวน  3  เดือน  
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ                                จ านวน      720,000   บาท 

จ านวน 5 คน ๆ ละ 12,000 บาท จ านวน  12  เดือน  
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์                            จ านวน      144,000   บาท 

จ านวน 1 คน ๆ ละ 12,000 บาท จ านวน  12  เดือน  
1.5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (เฉลี่ยเดือนละ  5,000 บาท     เป็นเงิน      60,000   บาท 

จ านวน 12 เดือน  
1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      เป็นเงิน      65,000   บาท 

(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก) เฉลี่ย 26 คน ๆ ละ 2,500  บาท 
1.7 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ      จ านวน       20,000   บาท 
1.8 ค่าวัสดุส านักงาน                จ านวน      100,000   บาท 
1.9 อ่ืนๆ ตามนโยบายเร่งด่วน/จ าเป็น               จ านวน      121,241   บาท 

2. ค่ำสำธำรณูปโภค                จ ำนวน     392,000  บำท 
3. ค่ำเช่ำรถตู้ จ ำนวน 6 เดือน      เป็นเงิน     141,318  บำท 

2. งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ        จ ำนวน     264,300  บำท 
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  จ านวน        38,900   บาท 
2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร   จ านวน        45,400   บาท 

ในศึกษาธิการจังหวัด   
2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม จ านวน      80,000   บาท 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 
2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน       100,000   บาท 

และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก กศจ. 
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 9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                 12 
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16) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงาน                         41 
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17) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยยะมติคณะรัฐมนตรี          42 
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- วิสัยทัศน์                   59 
- พันธกิจ              59 
- ค่านิยม              59 
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์              61 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์       63 
- ความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี             68       
  งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง 
  ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
- แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ       69 
  พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง 
  ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

 

 ส่วนที่ 4  งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  70 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 5.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1     74 
    พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
 5.2 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   76 
     พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 5.3  ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   77 
        พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 5.4 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   82 
     สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา     
 5.5 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5   87 
      พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 ส่วนที่ 5  ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ  90 
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   
 ภาคผนวก   92 
  ภาคผนวก 1  

- หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 93 
- ค าสั่งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 95 

  - รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ภาคผนวก 2  
 - อักษรย่อหน่วยงาน  
  
 

…………………………………….. 



 
 

ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 มาตรา 9 (1)  (2) ได้ก าหนดว่า ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ี
จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน  กอรปกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ของ
ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 ของประเทศและบริบทต่าง ๆ            
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580)  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ของกระทรวงศึกษาธิการ  



2 
(ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
   3. ทบทวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 4. ประสานหน่วยงานในสังกัดจัดท ารายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
ให้สอดคล้องกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อผู้บริหารระดับสูง  
     7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์               
ของศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)      
ทีผู่้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ 
 
กรอบแนวคิด 
 แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ได้จัดท าภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 
และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น 
แผนรายงานผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580     
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
   10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 (รวมแผนฟ้ืนฟู และ นโยบายยกก าลังสอง) 
   11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
   12) แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชก าหนด  
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563    
     13) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   14) ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
   15) อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
   16) ผลการวิเคราะห์ SWOT  
   17) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
  

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศได้ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม       
ในการศึกษาภาคบังคับ  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา   
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง 
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด า เนินการ ก ากับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ
และตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์       
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การ
บริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา     
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  
 (2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์     
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพื้นท่ีดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด า เนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ  
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2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
  

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้ งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้     
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 16 แผนย่อย แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผนย่อย ดังนี้ 
  (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  (6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเมือง    
น่าอยู่อัจฉริยะ 
  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
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  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
วัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา 
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้าง
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ    
เพ่ือเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให้ท าการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย         
ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน รวม 13 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
รวม  8  ด้าน  
  (1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในเป้าหมายที่1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ    
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ประเด็นปฏิรูปที่ 1 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็น
ปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ก าลังคน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
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  (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในเป้าหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้  
การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 1 
ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ส าหรับประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ  
  (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเป้าหมายที่ 2 
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี  
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
  (9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในเป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบในเป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง และ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ประเด็นที่      
1.1)  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนา
ระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.1) การด าเนินการ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ
ในสถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
อาจารย์ ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ      
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 4.2 ) การพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่ 4.3 ) 
เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชาชีพครู 
และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   เรื่องที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง         
ในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่ 5.2 ) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
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และจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษา   
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ประเด็นที่ 7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data 
for Education)ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 
(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy)    
เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม         
ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่สิบสอง             
พ.ศ.2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ     
ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย     
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3) การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทาง การด าเนินการ
ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด   
16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่
นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม 
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพ    
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน     
ความมั่นคงภายใน สอดรับด้วย แผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้าง      
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ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย        
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 
นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 
นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
  นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) 
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบาย
หลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ) 
นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) 
นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
  นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  นโยบาย
เร่งด่วนที ่10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับทุกคน ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ 
(Targets) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยได้มี
การด าเนินการก าหนดและจัดท ากรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดกลไก          
การติดตามผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
     เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
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คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ  (1) ก าหนด
นโยบายและอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดท า Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้ค าปรึกษาและก าหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในเป้าหมายที่  4 และเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
และ  (5) ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึ กษา            
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 
   ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่  4 สร้างหลักประกัน          
ให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดท าตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจ าแนกเป็น  2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลก            
ที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่ก าหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดท าฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  
      ภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่  4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรยีนระดับชาต ิ(National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด : ตัวชี้วัดทดแทน 
: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สช. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      4.1.4) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 
100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
     4.1.5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม :  ค่าเป้าหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.1.6 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด                                 
เพ่ิมเติม :  ค่าเป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. :      
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
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   4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) 
ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : 
หน่วยร่วมสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย่อย
เทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ
ศึกษา 45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
    4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน :             
ค่าเป้าหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
      4.3.1.3 จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย 
ระหว่างก าหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 
       4.3.1.4 จ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัดหลัก 
: ค่าเป้าหมายระหว่างก าหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จ าเป็น  ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความ
รุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัด 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความส าคัญทุกระดับ 
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน 
ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการปรับให้ 
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วดัหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : 
หน่วยร่วมสนับสนุน) 
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    เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ  รวมถึงการด าเนินการผ่าน       
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่ก าหนด ประกอบด้วย 
       4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น 
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับการอบรมครู 
(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจ าการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจ าการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
 

9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน
ให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิด
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม 
(All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์       
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล
และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
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ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ ใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต   
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  4) แหล่ง
เรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบ
การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบ
ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  2) ส่งเสริม
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  5) ระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ     
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
   หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่น
ด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวม
กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย ฯลฯ                    
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบู รณาการ ที่ สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ ยั่ งยืน                        
รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ               
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ       
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   จุดเน้น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง      
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต 
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ

ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 



16 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรี ยน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์              
เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความช านาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า 
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ครู  และสถานศึกษา โดยเฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่               
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ             
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน             
และอนาคต  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน      
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                              

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ            

เป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพื ่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ                  
ของหน่วยงานที ่ม ีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด ้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี          
ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน                      
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น            
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้  
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณ
ที่มีความซ้ าซ้อน 
    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค   
และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ            
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอ               
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  
และด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งร ายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
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    อนึ่ ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน          
ในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจาก              
ที่ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก 
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand) แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
     การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ การศึกษา
ที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคน         
สู่ความเป็นเลิศตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)  
     ศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้นอบรม
ครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาด
ต้องการ เพ่ือท าหน้าที่เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครูอ่ืน ๆ  
     แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่าน www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้
แบบ Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
     แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan : EIDP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความส าเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนา
ตนเองซึ่งจะช่วยให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงาน
เอกสาร ผู้บริหารทางการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อม
ไปสู่ผู้บริหารชั้นน า 
     ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ท างานประสาน
เชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 
     นักเรียนยกก าลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 
     ครูยกก าลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ 
     ห้องเรียนยกก าลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
     หลักสูตรยกก าลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Enabler)  
    สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่  
    On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผ่านต ารา/ Presentation/ อุปกรณ์ทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
    Online : เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหา
จากผู้ผลิตอิสระ และผู้สนใจด้านการศึกษา  
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    On-Air : เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เนื้อหามาตรฐาน และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน  
    On-Demand : เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
     โรงเรียนยกก าลังสอง: เน้นคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
  

11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง     

ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม       
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกจิของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
   ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลาง

เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน  
   ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ 

ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
     ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ 
และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย
และสิงคโปร์ 
 

12) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด - 19 ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2563 โดยการด าเนินการตามพระราชก าหนดฯ จะให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 1 ล้าน
ล้านบาท เพื่อด าเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาค
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ   
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน        
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย      
การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้าง     
การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน 
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับ
ปกติโดยเร็ว 
    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 
    ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในแผนงานหลักที่ 3. แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  
 

13) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. วิสัยทัศน์ 
   ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน   
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  2. พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และเทียบเท่าระดับสากล 
   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เป้าประสงค์รวม  
   1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงเสมอภาค 
  3) ก าลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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4. ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล  
 

ที ่ ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000) (21,812) 
(3,593) (720) 

สสวท. 
สพฐ. สอศ. มวส. 

4 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

7 จ านวนระบบฐานข้อมลูกลางของกระทรวงที่เช่ือมโยง
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจ าตัวประชาชน 13 
หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสขุ สังคม  
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศกึษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 5. แผนปฏิบัติราชการ 
  1) แผนปฏ ิบ ัต ิราชการ เรื ่องที ่ 1 การจ ัดการศ ึกษาเพื ่อความมั ่นคงของส ังคม                       
และประเทศชาติ 
   1) เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง                
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลีย่นแปลง 
และภยัคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรปูแบบ 

ร้อยละ 85 สป. (สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ. สอศ. 

2 ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไดร้ับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
เพื่อการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 สป. (กศน. ศปบ.จชต.) 
สอศ. 
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   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี          

ต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2) ส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ ไขปัญหา                

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   
  4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง     
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   4.2) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่  
   4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม   
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 
ร้อยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 
2 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 
50 : 50 สป. (ศทก.) 

 
3 ร้อยละของผลงานวิ จั ย นวัตกรรม เทคโนโลยี        

องค์ความรู้  และสิ่ งประดิษฐ์ที่ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ) ผลิตและพัฒ นาก าลั งคนให้ มี ทั กษะ สมรรถน ะตรงตามความต้ องการ              
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  องค์ความรู้             
และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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  4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะ            
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
   4.2) กลุ่มโครงการ จัดการศึกษาและฝึกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  1) เป้าหมาย 
   1.1) ผู้ เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
   1.2) ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึ กษาของชาติ           
และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณ      
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
(IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000) 
(21,812) 
(3,593) (720) 

สสวท.สพฐ. 
สอศ.มวส. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน 
ในด้านการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา  
และได้รับข้อแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 สมศ. 

5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 สป. (กศน. สช. สคบศ. 
ส านักงานก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ.คส. สกสค. 
สสวท. 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
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  3.2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 และ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 

  3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  4.1) กลุ่มโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้ 

รูปแบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผล 
  4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาผู้ เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์             

และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4.4) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม       

ทางการศึกษา 
 1) เป้าหมาย ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสมกับช่วงวัย  
 2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 

ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

2 จ านวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็น 

3,630,059 คน 
(3,196,638) 
(412,239) 
(10,058) 
(11,124) 

 
สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3 จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

21,456,400 คน 
(10,000,000) 
(1,456,400) 
(10,000,000) 

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
   3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู ้
   3.4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
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   4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย            
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย 
   4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ การเทียบโอนความรู้ 
   4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เป้าหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                    
  2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 จ านวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

ได้รับการจัดท า ปรับปรุง แก้ไข 
6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง

ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

  4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

  4.2) กลุ่มโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

  4.3) กลุ่มโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

  4.4) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4.6) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4.7) กลุ่มโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
14) ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

  
เป้าหมาย
ปี 2564 

ผลการ
ด าเนินการ 
ปี 2564 

ผลการ
ด าเนินงาน     

คิดเป็นร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 

 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศกึษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะทอ้นความรักและการธ ารง
รักษาสถาบันหลกัของชาติและการยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข  

ร้อยละ 100 100.00 100.00 

ตัวช้ีวัดที่ 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50ขึ้นไปเพิ่มข้ึน               

ร้อยละ 3 8.22  274.00 

ตวัชี้วัดที่ 3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหรือภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่  

ร้อยละ 80 71.05  88.82 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของ 
                     ตลาดงานและประเทศ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ
ตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 
  

เป้าหมาย
ปี 2563 

ผลการ
ด าเนินการ 
ปี 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน     

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรียนได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) แต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น (สช.) 
(พ.ศ. 2560 = 27.84 พ.ศ. 2561 = 33.88 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.33  

เพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ีผ่านมา 

เพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ีผ่านมา 

6.33  100.00 

ตัวชี้วัดที่ 9. ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติการศึกษานอกระบบ      (N-NET) แต่ละ
ระดับ/สาระการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์ 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 

40 38.71  96.78 

ตัวชี้วัดที่ 10. จ านวนผู้ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม  

ร้อยละ 85 171,417  61.22 
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ตัวชี้วัดที่ 11. ร้อยละของครู คณาจารย ์บุคลากร
ทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรม
เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ  

ร้อยละ 80 99.35  124.19 

ตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละของข้าราชการคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาและน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน) 

ร้อยละ 80 134.95  168.69 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ที่ 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค  
ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน ไดร้ับการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

ร้อยละ 60 59.01  98.35 

ตัวชี้วัดที่ 14. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  
 

ร้อยละ 100 100  100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                            สิ่งแวดล้อม   
เป้าประสงค์ที ่5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 15. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีจดั
กิจกรรมที่เกีย่วกับ การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  80 100  125.00 

ตัวชี้วัดที่ 16. ร้อยละของผู้ที่เข้ารว่มกิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ร้อยละ  80 100  125.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   

เป้าประสงค์ที่ 6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมภิาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
                     และประสิทธิผล  

ตัวชี้วัดที่ 17.  ผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
(ปีงบประมาณ 2563 ได้ 100 ) 
   *ระดับมาตรฐาน หมายถึง ส่วนราชการมผีลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย   ไม่ครบทุก
องค์ประกอบท่ีประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งไดร้ับการประเมนิในระดับต่ ากวา่
เป้าหมาย  (กพร.) 

ระดับ
มาตรฐาน* 

100 100.00  100.00 

ตัวชี้วัดที ่18. จ านวนระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู
และผูส้ าเร็จการศึกษาในสถานศึกษา  

ระบบ 1 1  100.00 
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ตัวช้ีวัดที่ 19. ร้อยละของคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม
เกณฑ์ ITA (Integrity and transparency 
Assessment)  (ปี 2563 ได้ 86.50)    

ไม่น้อย
กว่าปีที่
ผ่านมา  

86.50 87.96  101.69 

ตัวช้ีวัดที่ 20. จ านวนเรื่องของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

เรื่อง 11 11  100.00 

ตัวช้ีวัดที่ 21. ร้อยละความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

ร้อยละ  80 84.21  105.26 

ตัวช้ีวัดที่ 22. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา 
(ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร 
หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การศึกษา  

ภาคี
เครือข่าย 

100 100  100 

    รวมคะแนนของตัวชี้วัด
ของแผน 

 97.81 

 
15) อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
  อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  มีดังนี ้ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้ประกาศการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2559 โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง ลงวันที่ 
21 มีนาคม 2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 6 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง 
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  และตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2559 ข้อ 4 ในแต่ละ
จังหวัด ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้  
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1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
รวมทั้งการปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 

2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
3. สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
6. ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ส่งเสริม และสนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะ

แนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน

ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพ่ือการศึกษา 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
12 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือช่วยเหลือศึกษาธิการจังหวัด จ านวนสามคน 

13. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามมาตรา 
53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไ ข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 ให้
ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอก โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในส่วนราชการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท าให้สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถประสานงานการบริหารการ จัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา กระจายอยู่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาน
ประกอบการ ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมี
บุคลากรที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานเดิม ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ หลอมรวมวัฒนธรรมการ
ท างานและเป็นพลังในการปฏิบัติงานเป็นทีม 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ ท าให้

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด ขาดความเป็นเอกภาพและไม่เป็นปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ได้ 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท
หน้าที่ หรือการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสาธารณชนได้รับทราบยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนในบทบาทหน้าที่ 

3. ส านักงานเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ ยังไมมีความพร้อมในด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งบุคลากรขากความเชื่อม่ันในความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

โอกาส (Opportunities) 
1. ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12              

ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ท าให้การจัดการศึกษาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่  

2. สภาพที่ตั้งของจังหวัดสมุทรปราการ และความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด      
น่าอยู่กระตุ้นให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึก และร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

3. มาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือการศึกษาเป็นแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ

ปฏิบัติงาน  ขาดความต่อเนื่อง 
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2. จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรหนาแน่นรองจากกรุงเทพฯ และมีกลุ่ม
ประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร คิดเป็นร้อยละ 47.50 และมีประชากรที่เดินทางมาท างานเช้าไป 
เย็นกลับ ประมาณร้อยละ 1.40 ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง ท าให้คุณภาพทางการเรียนไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. สถาบันครอบครัวและชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดสมุทรปราการ มีความเข้มแข็ง
ลดลงเนื่องจากวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ ปัญหาการหย่าร้าง ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆ มีมากขึ้น 
ประกอบกับสภาพปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กและแรงงานลดลง ส่งผลให้คุณธรรม จริยธรรม 
ความเอ้ือเฟ้ือ ค่านิยมท่ีดี ของสังคมลดลง 

4. สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของจังหวัดยังไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจากสังคม ผู้ปกครองและผู้เรียนบางส่วนยังขาดความเข้าใจ มีทัศนคติ ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง 
การชี้แนะให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอาชีพหรือเชื่อมโยงยังไม่เป็นระบบ รวมทั้งความปลอดภัยของบุตร
หลานในการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานด้านสายอาชีพ 
 

16) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
   16.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ (ท้ัง 6 ด้าน)   
    1. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความม่ันคง” 
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุข 2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ   
1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน 2) ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 2.2) การติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
(ภัยคุมคามไซเบอร์) 
       (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝัง
ค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน าเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทางพระราชด าริ 2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้   
/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) ประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  5) พัฒนา
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 5.1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน 
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      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน      
ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
และพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    3. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” 
(หลัก) 
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3) ช่วงวัยแรงงาน 2.4) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด้วย 8 กลยุทธ์ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6 ) บูรณาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม         
1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) การ
ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา 2) การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ 
และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น 4) การเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง 4.1) ส่งเสริมการปรับ
พฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน 
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      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค        
ทางสังคมด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา     
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด   
ที่เหมาะสมและหลากหลาย สะดวกทุกที่ ทุกเวลาต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (1) เป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร                 
ต่อสิ่งแวดล้อม 4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม      
และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม       
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
      (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
    6. ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
      (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั   
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 2) ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น 
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 2.1) ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 3.1) ภาครัฐมีขนาด
เหมาะสม 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐ
เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 5.1) ภาครัฐ   
มีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส      
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต 7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมาย
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
    (3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ   
/บริการประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด 



34 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุง
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   17.2 แผนระดับ 2  
    17.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
      (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้” (หลัก)  
       (1.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้”     
        - เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น        
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน       
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็น      
ในศตวรรษท่ี 21  
       (1.2)  แผนย่อยที่ 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21” 
        - แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิต 1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้” 2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู 2.3) ส่งเสริม
ระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุน
อ่ืน ๆ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กร
ด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสร้าง 
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น 4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม    
สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4.5) พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
        - เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ การเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้
แบบสะเต็มศึกษา 2) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 4) พัฒนา สมรรถนะ
ที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 2 
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      (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”    
       (2.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต”  
        - เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเป้าหมาย คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล โดยสร้างเสริม
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม  ในสังคม
ศตวรรษท่ี 21 
       (2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย” 
        - แนวทางพัฒนา 3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
        - เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ประกอบด้วย 1) พัฒนาการด้านร่างกาย      
2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
       (2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” 
        - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
        - เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน      
ให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       (2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
        - เป้าหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญ ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต        
ของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วง
วัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
       (2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
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        - เป้าหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา  ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
      (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”  
       (3.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”   
        - เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจ ในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การด ารงชีวิต สังคมไทย         
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
        - การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม      
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       (3.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง   
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี” 
        - แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน         
ตามพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และ
การมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
       - เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากั บ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
       - การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด     
และทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
      (4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น “ความมั่นคง”  
       (4.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความมั่นคง”  
       - เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ด ีกินดีและมีความสุขดีข้ึน  
       - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
       (4.2) แผนย่อย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  
        - แนวทางพัฒนา 2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้       
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
น าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
       - เป้าหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
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       - การบรรลุเป้าหมาย 1) ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับ
และสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
       (4.3) แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง      
(ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)        
        - แนวทางพัฒนา 1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       - เป้าหมายที่ 1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ 
       - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
      (5) แผนแม่บทที ่6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
       (5.1) เป้าหมายระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  
        - เป้าหมายที่  1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิด
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  
        - การบรรลุเป้าหมาย ผู้ เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ   
       (5.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   
        - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทาง
เศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 2.1 (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ      
          - เป้าหมาย เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
        - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ) 
      (6) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
   (6.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
    - เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย  
   (6.2) แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ      
    - แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่าย
การคุ้มครองทางสังคม ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐ        
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ได้อย่างมีคุณภาพ 2) สร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
แรงงานให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือให้
ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองด้านรายได้  รวมทั้งเป็นทางเลือกที่ส าคัญช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลง          
ของประชากรวัยแรงงาน 
    - เป้าหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
    - การบรรลุ เป้าหมาย 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ        
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”  
   (7.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน”    
    - เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงคแ์ละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (7.2) แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
    - แนวทางพั ฒนา 1) ส่ งเสริมคุณลั กษณะและพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์                
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล      
โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
    - เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก     
ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม      
  (8) แผนแม่บทที ่20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
   (8.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
    - เป้าหมายที่  1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ        
ของผู้ใช้บริการ  
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
   (8.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน    
     - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวก   
ในการให้บริการประชาชน 2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3) ปรับ
วิธีการท างาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล 
    - เป้าหมาย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ 
ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน  
   (8.3) แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
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    - แนวทางพัฒนา 3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ  
    - เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    - การบรรลุเป้าหมาย สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   (8.4) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น  “ภาครัฐทันสมัย        
เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่     
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
    - เป้าหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 2) ปรับปรุง 
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร  
   (8.5) แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย    
ก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐ        
ทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    - เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  (9) แผนแม่บทที ่21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
   (9.1) เป้าหมายระดับประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
    - เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (9.2) แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ 2) ส่งเสริม    
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต 5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    - เป้าหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    - การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต    
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  (10) แผนแม่บทที ่22  ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
   (10.1) เป้าหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
    - เป้าหมายที่ 1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
    - การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (10.2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการ     
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม           
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
    - เป้าหมาย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
    - การบรรลุเป้าหมาย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแม่บทที ่23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
   (11.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
    - เป้าหมายที่ 1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมาย 1) ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ     
   (11.2) แผนย่อย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน     
    - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนา   องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
    - เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
    - การบรรลุเป้าหมาย  ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัด
การศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 17.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
   เรื่องที่ 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
    ประเด็นที่ 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….. และมีการ
ทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
     กิจกรรม จัดท าแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .....  
     เป้าหมายกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 
    ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
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     กิจกรรม - 3. จัดท าข้อเสนอว่าด้วย แผนความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผู้จัดการศึกษา 
       - 4. จัดท าข้อเสนอว่าด้วย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบ
ลงทุนให้สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความร่วมมือรัฐและเอกชน ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
       - 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตามข้อเสนอว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
       - 6.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดย
ภาคเอกชนตามข้อเสนอว่าด้วยการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การ
ก ากับดูแลที่เหมาะสม 
       - 7. จัดท าและขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนวทางการสร้างและเพ่ิม
สัดส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐ  
      เป้าหมายกิจกรรม มีส่วนร่วมด าเนินการกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก     
แต่ละกิจกรรม 
      ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดท าดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษา
ไทย (Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เป้าหมายกิจกรรม ร่วมสร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
      กิจกรรม - 3. บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  
      เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต ในลักษณะเครือข่าย
ความร่วมมือ สร้างโอกาสการศึกษากับกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่านทางไกล หรือรูปแบบอ่ืนที่
เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย ปรับบทบาท กศน. เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน มากกว่าการเป็นผู้จัด 
ทบทวนศักยภาพและการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้
และศูนย์การเรียนเพ่ิมขึ้น มีแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ก าหนดคุณภาพการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศน์และ
วิทยุเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนทั่วไป จัดท าแผนที่ สถานศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรให้เหมาะสมและมีความเชื่อมโยง    
ตามบริบทและความต้องการ  
      เรื่องท่ี 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย (สอดคล้อง         
5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. จัดท าแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่1 ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
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        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
        กิจกรรม - 3. จัดท าระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผล
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดท าข้อเสนอว่าด้วยระบบการคัดกรอง และร่วม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในหน่วยให้บริการ 
        กิจกรรม - 4. จัดท าแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition 
period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        เป้าหมายกิจกรรม จัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ 
(transition period) ระหว่างวัย 2 - 6 ปี  
        กิจกรรม - 5. จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก  4 
กระทรวงที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลัก 
4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้าน  
        กิจกรรม - 6. จัดท าข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยก ระดับคุณภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมยกร่างข้อเสนอแผนปฏิบัติการว่าด้วยการยกระดับ
คุณภาพของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กและศูนย์ เลี้ ยงเด็ก  รวมทั้ งส่ งเสริมครู  พ่ี เลี้ ยงเด็ก  และบุคลากร                   
ที่เก่ียวข้อง เข้ารับการอบรมพัฒนาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตร์การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
       ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมจัดท าแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผลิต    
สื่อประชาสัมพันธ์ และร่างคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  
      เรื่องที่ 3  การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 3.1) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (สอดคล้อง    
5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทา
อุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา         
จนส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามศักยภาพ 
        เป้าหมายกิจกรรม นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน         
ในปีการศึกษา 2/2563 และ 2/2564  
        กิจกรรม - 4. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 
        เป้าหมายกิจกรรม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้า
ศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
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        กิจกรรม - 5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
        เป้าหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  
        กิจกรรม - 6. พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
        เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า และสนับสนุน
การวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
        กิจกรรม - 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
        เป้าหมายกิจกรรม ส ารวจสถานะความเหลื่อมล้ าและคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ
ในสถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจายตัวออกไป
ในพ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนครู  
        เป้าหมายกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ที่กระจายตัวออกไปในพ้ืนที่
ที่มีความขาดแคลนครู  
      เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู อาจารย์ (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพ    
ตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม - 2. ก าหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิต
และพัฒนาครู                   
        ป้าหมายกิจกรรม วิเคราะห์อัตราก าลังในการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือขอ
จัดสรรทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
        กิจกรรม - 3. จัดท าระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และการ
คาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน  
        เป้าหมายกิจกรรม  มีระบบข้อมูลครู ที่สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 
การใช้ และการคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู (สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ การพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
        กิจกรรม - 5. จัดท าระบบและกลไกใหม่เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    



44 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

        เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระที่ก าหนด 
โดยเน้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
        กิจกรรม - 10. จัดท าระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลัก
ส าหรับครูช านาญการ  
        เป้าหมายกิจกรรม ครูช านาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และ
เป็นไปตามมาตรฐาน 
        กิจกรรม - 11. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ายครู 
National Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เป้าหมายกิจกรรม ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู                   
        เป้าหมายกิจกรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 
        กิจกรรม - 2. แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อน
วิทยฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู                    
        เป้าหมายกิจกรรม ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน    
โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะ ที่สอดคล้องกับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
       ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท าข้อก าหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
ของผู้บริหาร                     
        เป้าหมายกิจกรรม ข้อก าหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารเป็นเกณฑ์หนึ่งส าหรับการประเมินผู้บริหาร 
        กิจกรรม - 3. จัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร                     
        เป้าหมายกิจกรรม การบริหารอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีสมรรถนะตามข้อก าหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
        กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะหลักและ
ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามข้อก าหนดสมรรถนะ
หลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
       ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้อง 
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. ก าหนดบทบาทหน้าที่และอ านาจของ ก.ค.ศ. โดยเน้นระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล                     
        เป้าหมายกิจกรรม บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีความชัดเจน และ
สอดคล้องกับภารกิจ  
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        กิจกรรม - 5. ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 
        เป้าหมายกิจกรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 
      เรื่องที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษท่ี 21 (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่  5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน     
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม - 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัด ประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้
สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครู
ในยุคใหม่  
       เป้าหมายกิจกรรม ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัด การเรียนรู้เชิงรุกได้ 
ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
        กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน 
สื่อ ตัวอย่างรายวิชา เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
       เป้าหมายกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดการสอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ  ให้ครูเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนา       
ขึ้นเองได้ สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร ความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
       กิจกรรม - 4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
       เป้าหมายกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ ครูและ
นักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้   
       ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน           
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
        เป้าหมายกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอน 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
        กิจกรรม - 3 จัดท าจรรยาบรรณ  (Code of conduct) ที่มุ่ งส่ งเสริมการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
        เป้ าหมายกิจกรรม  จรรยาบรรณ  (Code of conduct) ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
       ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
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        เป้ าหมายกิจกรรม ร่วมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ  และพัฒนา
แบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะ         
ที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อคาถามที่ใช้วัด 
        กิจกรรม - 2. จัดท าข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการ
จัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและประกาศใช้ 
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียนได้รับการจัดสรรโอกาสและได้เข้าศึกษาต่อด้วย
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
       ประเด็นที่ 5.4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา
ผ่านการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 
        เป้ าหมายกิจกรรม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและ
เป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐาน
สมรรถนะหลักของผู้เรียน  
         กิจกรรม - 2. ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ข้อก าหนดด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาส าหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        เป้ าหมายกิจกรรม  สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ            
การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระ
ต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู 
        กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการด าเนินงาน         
เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัด
การศึกษาของคร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
       ประเด็นที่  5.5)  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้ เรียน 
(สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัย
และรวดเร็ว เพ่ือให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
        เป้าหมายกิจกรรม แอพพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุ้มครองผู้เรียน       
ในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ     
ในการใช้ระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา  
        เป้าหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติ
ตามมาตรการการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 4. จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้านความปลอดภัย 
สุขภาพและสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  
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        เป้าหมายกิจกรรม ผู้ เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแล  และคุ้มครองทั้ง       
ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
        กิจกรรม - 5 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
        เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
      เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย     
ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป)เป้าหมายกิจกรรม สถานศึกษาได้รับ
การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 4 ด้าน ตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ และ
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
       ประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (สอดคล้อง    
1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดท าข้อเสนอการปรับปรุ งบทบาทหน้ าที่ และอ านาจ            
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับให่ 
        เป้าหมายกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งหน้าที่และอ านาจที่
ชัดเจนระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการก ากับ หน่วยงานการสนับสนุน และหน่วยงานการปฏิบัติการ  
      เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้       
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. น าผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวล และ
ด าเนินการผูกรวมและน ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
        เป้าหมายกิจกรรม ร่วมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3 ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล โดยการ
สร้างความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 
        เป้าหมายกิจกรรม ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ 
และสื่อการจัด การเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
และได้รับการแนะแนว (Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ
จนสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน  
       ประเด็นที่  7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for 
Education) (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data 
In Education)    
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        เป้าหมายกิจกรรม  ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ซึ่ งมีฐานข้อมูลกลางรายบุคคล        
ที่อ้างอิงจากเลขบัตรประจ าตัว ประชาชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา      
ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได ้
         กิจกรรม  - 2. จัดท ากฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
        เป้าหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา, จัดโครงสร้างองค์กรศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ 
       ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)      
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้
สื่อ (media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการ
มีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
(สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและ
การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้างทักษะการรู้ดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อของประชาชน, ก าหนดสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (Digitaland media literacy)     
ที่ปรับตามความจ าเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม  
        กิจกรรม  - 2. เสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ 
        เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ, คู่มือความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้ เท่าทันสื่อ ส าหรับ
ผู้ปกครอง นักเรียน วัยท างาน ผู้สูงอายุ, ด าเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ  
        กิจกรรม - 3. ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อของคนไทย 
        เป้าหมายกิจกรรม  น าร่องการประเมินระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการ
รู้เท่าทันสื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง, ประชาชนในวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับสมรรถนะ    
ด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก  
     (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม    
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       กิจกรรมที่  1/กลยุทธ์ที่  1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือย 
       เป้าหมายกิจกรรม มีโรงเรียน ประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ของจ านวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง 
(Political Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Civic Education) 
       เป้าหมายกิจกรรม ระดับความรู้วัฒนธรรมทางการเมือง และการเมืองการปกครอง
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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(3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
      เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
บริหารราชการ 
       เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซ่ึงมีอ านาจ
หน้าที่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล  2) หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าข้อมูลส าคัญ           
ตามมาตรฐานที่ก าหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 3) หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลส าคัญที่ใช้ใน
การตัดสินใจ และการจัดอันดับของประเทศในด้านต่าง ๆ 4) ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย ส าหรับใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 5) หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบในการวบรวม 
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
      เรื่องที่ 3/ประเด็นที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน   
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการ
ทบทวน 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
       เป้าหมายกิจกรรม ด าเนินการตามแผนได ้100% 
      เรื่องที่ 4/ประเด็นที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการ
สาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       เป้าหมายกิจกรรม ก าลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ต้องการ     
ที่สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อม
เชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ภาครัฐมีก าลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทันสมัย และเป็นสากล 2) ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใช้ประโยชน์ก าลังคนสูงอายุที่มี
ศักยภาพ 3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องแยก
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)และมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public 
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Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมโดย
ผู้บังคับบัญชา 
       กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคน   
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) รัฐบาลมีสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเพ่ือให้การใช้
ก าลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) ส่วนราชการมีสายงานต าแหน่ง และระดับสอดคล้องกับ     
ความจ าเป็นของภารกิจภาครัฐ 
      เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี
คนเก่งไว้ในภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะ    
เข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบการจ้างงาน และช่องทางการสรรหา
บุคลากรภาครัฐที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการท างานและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้ที่
มีความรู้ความสามารถสูง  2) ส่วนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้สมัครงาน 3) มีระบบการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4) มีระบบการสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภท 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และมี     
ความเป็นธรรมมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเข้มข้น และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไม่มี
ประสิทธิภาพให้ออกจากราชการ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจ้าหน้าที่ใหม่ระดับมือ
อาชีพ นักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับสายอาชีพ ช่วงอายุ และพ้ืนที่ท างาน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่างการทดลองงาน (Induction 
Training) มีประสิทธิผลในการสร้างสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในการท า งานภาครัฐ (New Mindsets)        
3) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากร     
มีความคุ้มค่า 
       กิจกรรมที่  5/กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
       เป้าหมายกิจกรรม 1) ทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ
น าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 2) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การย้าย
ต าแหน่ง เป็นต้น 
       กิจกรรมที่  6/กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้าง        
ความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง 
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       เป้าหมายกิจกรรม ทุกสายอาชีพมีเส้นทางความก้าวหน้าที่เปิดกว้าง มีโอกาส     
และประสบการณ์ท างานที่หลากหลาย ท าให้ภาครัฐสามารถระดมสรรพก าลังความเชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 
      เรื่องที่ 6/ประเด็นที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก
ป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       เป้าหมายกิจกรรม หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่
จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77         
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดท ากฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดท าร่างกฎหมาย การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟัง      
ความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์
ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
       เป้าหมาย – 
     (5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัด
แยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
        เป้าหมาย – 
      (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียน
และในมหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง      
        เป้าหมายกิจกรรม สร้างความตระหนักในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
      (7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
       เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
        เป้าหมายกิจกรรม – 
      (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องที ่1/ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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        เป้าหมายกิจกรรม สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ 
ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
       เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ด้านการป้องปราม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย    
ไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
        เป้าหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 
        กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไก
อิสระและมีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
        เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
        กิจกรรมที่ 4/กลยุทธ์ที่ 4 ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ  
ไม่พึงกระท า 
        เป้าหมายกิจกรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ 
ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
 17.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค์ (สอดคล้อง 6 ข้อ) 
   1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น     
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความเป็นธรรม        
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน       
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 



53 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
   2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศาสตร์) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 
    เป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์  1) คนไทยส่วนใหญ่ มีทัศนคติและพฤติกรรม               
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น        
3) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์   
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2.3) 
ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน      
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 3.6) จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง        
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (รอง) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม   
ของภาครัฐ 3) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  และมีอาชีพ โดย 1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย 2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษา     
ที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่  3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย 3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  2) การสร้างความเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจรายสาขา         
2.5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตร         
ที่เก่ียวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
    แนวทางการพัฒนา 4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยัง่ยืน 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้ เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน            
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้      
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   
    แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1.1) สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย 1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ 
สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
   ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ           
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยก าหนดภารกิจ 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กร 5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท า
ธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจ       
ของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ (จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน) 
  แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ (รอง) 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 2) เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่า
อยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 4) เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา 2) การพัฒนาเมือง 2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 2.1.4) รักษา   
อัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น ตลอดจนใช้เศรษฐกิจ
ดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 2.2) การพัฒนาเมืองส าคัญ 2.2.1)
ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองนศูนย์กลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา 2.2.4)พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา 2.2.5) พัฒนา
เมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 3.1) พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจ
ชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 3.2) พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 3.2.3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
 17.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  
(สอดคล้อง 7 นโยบาย) 
  นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 3 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน         
อย่างสมพระเกียรติ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์       
(2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์     
   4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้
ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึง
สร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) น าศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผล      
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงาน      
ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  
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  นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคีปรองดอง” 
    2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
และแนวทางสันติวิธี 
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
     4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้น
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน      
ในการร่วมก าหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
  นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตรุุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   3) ตัวชี้วัด (1) จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
   4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ         
มีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้น าหลักวิชาการสากลมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุข    
โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม
ในพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่     
สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่างประเทศ
อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีการจัดระบบการศึกษาท่ีเกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 

  นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  และ
นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน    

   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่  10 : แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” 
   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย        
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   4) กลยุทธ์ที ่(4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง
โทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต” 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

   2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยม
ต่อต้านและปฏิเสธ การทุจริต 
  นโยบายที่ 10 :  เสริสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงทางไซเบอร์ 
    2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
   4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 



1.หน่วยงานมีระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

                      

          

 

 

 

  

  

 

                      

                       

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 

 

1. ผลคะแนนประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
อยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA(Integrity &Transparency 
Assessment) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ/ให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลของจังหวดั ภาคและฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เชือ่มโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ 
บูรณาการเชือ่มโยงทกุระดับ รวมทัง้การมีส่วนร่วมกับทกุภาคส่วนในพืน้ที่
นวัตกรรมการศึกษา 
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปล่ียนแปลง 
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
ไม่ซ้ าซ้อนและทันสมัยเอือ้ต่อการพฒันาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือขา่ยต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤตกิรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นเพือ่ยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

1. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึน้ไป เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทกุระดับการศกึษาของผลการทดสอบทาง-
การศกึษาระดับชาติการศกึษานอกระบบโรงเรยีน (N-NET)แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึน้ 
3. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพสามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 

พันธกิจ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาค 
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษา 
แบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียน 
 

วิสัยทัศน์  

เป้าประสงค์รวม 
(Goal : G) 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

G3.ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

(G3 S4) 
 

(G3       S1, S4) 
 
 

1. จ านวนประชาชนเข้าถึงหลักสตูร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
 

G1.ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหาร 
และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

(G1      S5) 
 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมทุรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบรูณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบผา่นประสบการณต์รงจากการลงมือปฏบิัต ิ
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทีส่มวัย ทักษะอาชีพและ 
ทักษะชีวิตทีเ่ท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอรม์ดิจิทลัรองรับการเรยีนรู้รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็น 
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณาการจดักระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกตอ้ง
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง  
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม)่  
ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดท่ีถูกต้องเพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ  
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขน้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
พระราชด าริ 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเขตพื้นท่ีพิเศษ(พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเขบ็ชายแดน 
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานตา่งด้าว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(ยาเสพติด, ภยัไซเบอร์, ภัยพบิัติธรรมชาติ, โรคอุบัติ
ใหม่ ฯลฯ) 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับ
ความต้องการของตลาด แรงงานในพื้นที่
และภูมิภาค (อาทิ พื้นที่เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2.ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
การบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 

S2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

(Strategy: S) 

1. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

4..ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลและพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 
 
 

G2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมีทักษะทีจ่ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 

(G2S1, S2, S3) 
 

S4.สรา้งโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดรวม 

S5พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

G4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 

  (G4S3, S5) 
 
 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหผู้้เรยีน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี และ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสรมิพัฒนาโปรแกรมประยกุต์
และสื่อการเรียนรูผ้่านระบบดิจิทลั
ออนไลน์แบบเปดิที่เหมาะสมและ
หลากหลาย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา 
ต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

เป้าประสงค ์
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 

1.ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากร 
ทางการศึกษามีสมรรถนะที่ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงานและ 

การแข่งขันของประเทศ 
 

 

S1. พัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 

1.ผู้เรียนมีคณุภาพ ทักษะและสมรรถนะ 
การเรยีนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21สอดคล้อง

เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
ในแต่ละบริบท 

 

 

1.ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ อยา่งทั่วถึงและเสมอภาค 

ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.ผู้เรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะที่ส่งผลต่อ 
การพัฒนาทกัษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

 

777
7 



หลัก เร่งดว่น

รวมประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 0 1 344,000 60,000 404,000

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ศูนยเ์สมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการและบุคลากรที่เกีย่วข้อง    มี
กลไกการขับเคล่ือนงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกดิประสิทธิผลและเกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา

ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่
ศูนยเ์สมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ และบุคลากรที่เกีย่วข้อง

0 0 30,000 0 30,000 ลูกเสือ 1 1 12 5 1 1

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564                

การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
โดยศูนยเ์สมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน ๔๐ คร้ัง

ร้อยละ 100 ของนักเรียนและนักศึกษาในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของศูนยเ์สมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้รับการดูแล 
คุ้มครอง ป้องกนั แกป้ัญหาความประพฤติให้มี
ความประพฤติเหมาะสมกบัสภาพและวัย 
พร้อมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าทึ่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของ
สถานศึกษา ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบ
เหตุภัยพบิัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์
ฉุกเฉิน

0 0 40,000 0 40,000 ลูกเสือ 1 1 12 5 1 1

3 โครงการค่ายกจิกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรมน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกจังหวัด จังหวัดละอยา่งน้อย
1,000 คน เข้าร่วมกจิกรรม

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรัก
และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริยแ์ละ
ยดึมัน่ใน การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของผู้เรียนได้น าความรู้ความเข้าใจไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 80)

0 0 274,000 0 274,000 ลูกเสือ 1 1 12 5 1 1

4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ใน
ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564

เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) อยูํภายใต๎การ
ก ากบัดูแลของคณะกรรมการด าเนินงาน
อพ.สธ.

โครงการภายใต้โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

0 0 10,000 0 10,000 ลูกเสือ 1 1 12 5 1 1

ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏริูปฯ

ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ ที ่: 1. พัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลุม่โครงการ/โครงการ/

 กิจกรรมหลัก
เปา้หมาย

ของโครงการ
ตวัชีว้ัด/

 ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) หน่วยงาน

 รบัผิดชอบ
ความสอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
แผนฯ 12

นโยบายรัฐบาล

ย.ศธ.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

0



หลัก เร่งดว่นย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏริูปฯ

กลุม่โครงการ/โครงการ/
 กิจกรรมหลัก

เปา้หมาย
ของโครงการ

ตวัชีว้ัด/
 ค่าเปา้หมายตวัชีว้ัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) หน่วยงาน
 รบัผิดชอบ

ความสอดคล้อง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ 12

นโยบายรัฐบาล

ย.ศธ.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

5. โครงการขับเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกนัและ
ป้องกนัยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

 นักศึกษา ได้รับการพฒันา
ทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกนัและปลูก
จิตส านึกไม่ให้ยุง่เกีย่วกบัยาเสพติด

1. ร้อยละของสถาศึกษาด าเนินการจัดค่าย
พฒันาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติดฯ (ร้อยละ 
100)  
2. ร้อยละของจ านวน นักเรียน นักศึกษา เข้า
ค่ายพฒันาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติดฯ 
มีความรู้และจิตส านึกไม่เข้ายยุง่เกีย่วกบั
ยาเสพติดที่ดีขึ้น (ร้อยละ 80)

0 0 0 60,000 60,000 พฒันฯ 1 1 12 5 1 1

1



 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก 1 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์รวม 

 
 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม  
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
******************* 

 
1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ใน
ระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.)  
(ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ด้วย) 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
  คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ทีส่ านัก
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนด
ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” หรือ “ระดับ A” หรือระหว่างค่าคะแนน “85.00 – 94.99”  

ข้อมูลที่ใช้  
  ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ครบ 10 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ITA ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน              7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การ
ปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกัน       การทุจริต 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลคะแนนประเมินรายตัวชี้วัด (แบบ IIT) รายเครื่องมือ (แบบ EIT) และคะแนนรวม     (แบบ OIT) 
น ามาค านวณเป็นผลรวมของคะแนนแบบส ารวจถ่วงน้ าหนัก 
  อนึ่ง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ก าหนดเป้าหมาย 
ภายในปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องได้ค่าประเมิน ITA คิดเป็น 85 คะแนนขึ้นไป 
 

2  ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่ มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)   
(ปรากฏในตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วย) 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 จ านวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และได้คะแนน    แต่ละวิชาตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป เทียบกับจ านวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช.     ที่เข้าสอบทั้งหมด จ าแนกตาม
รายวิชา 

ข้อมูลที่ใช้  
  คะแนนการทดสอบระดับชาติแต่ละวิชา ของนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช. 
จ าแนกรายคน 

 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 



 
 

  ผลรวมของจ านวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 โรงเรียนเอกชน สังกัด สช. ที่มีผลการทดสอบ (O-NET) ตั้งแต่ 
50 คะแนนขึ้นไป x 100 ÷  จ านวนนักเรียนชั้น ป.6/ ม.3/ ม.6 สังกัด สช.ทั้งหมดที่เข้าสอบ จ าแนกตามรายวิชา 
 

3  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) แต่ละภาคเรียน เพิ่มข้ึน (กศน.)  
(ปรากฏในตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วย) 
    รายละเอียดตัวชี้วัด 
 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) สังกัด 
กศน. ทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย) เฉลี่ยรวม  ในแต่ละภาคเรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 38 
             ข้อมูลที่ใช้  
  ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) สังกัด กศน. 
ทุกระดับการศึกษา (ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย)  แต่ละภาคเรียน ภายในรอบเวลาหนึ่ง
ปีงบประมาณ  
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) สังกัด 
กศน. แต่ละระดับการศึกษา ÷ 3 ระดับการศึกษา ในแต่ละภาคเรียน 
 

4.  จ านวนประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) (กศน.) 
(ปรากฏในตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาด้วย) 
  รายละเอียดตัวชี้วัด 
 จ านวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/         แหล่งเรียนรู้ที่ 
กศน.จัดเพื่อการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

 ข้อมูลที่ใช ้
  1. รายงานการบริการการเรียนรู้ตามหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่ กศน.แต่ละอ าเภอจัดขึ้นใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรอบปีงบประมาณ 
  2. จ านวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ของ 
กศน.ที่จัดขึ้นเพ่ือการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จ าแนกรายสถานศึกษา 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  แจงนับจ านวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสูตรการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ชอง 
กศน.ที่จัดขึ้นเพ่ือการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จ าแนกรายสถานศึกษา 
 
 
5.  ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถน าผลการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สคบศ./ กศน./ สช.) 
(ปรากฏในตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ด้วย) 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 



 
 

  จ านวนข้าราชการครู (ประเภทต าแหน่งผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา 38 ก (1) (2) และ
ประเภทต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ตามมาตรา 38 ข)  และจ านวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (1) (2)  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับ      การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะวิชาชีพตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนด  และน าผล  การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับจ านวน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ จ าแนกตามประเภทข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

 ข้อมูลที่ใช ้
  1. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. รายงานการติดตามประเมินผลครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่านเกณฑ์
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพระดับพอใช้ หรือปานกลางขึ้นไป และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนก
ประเภทต าแหน่ง ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะวิชาชีพระดับพอใช้ หรือปานกลางขึ้น
ไป และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน X 100 ÷  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดท่ีเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในรอบปีงบประมาณ    
 
 นิยามศัพท์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมที่  5  ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สคบศ./ กศน./ สช.) 
  “ข้าราชการครู” * หมายความถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ  
  “บุคลากรทางการศึกษา”** หมายความถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุน
การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา 
  “วิชาชีพ”***  หมายความถึง วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
       (*, **, *** อ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 4) 
   “ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” (อ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38) หมายความถึง 3 ประเภทต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 ประเภทต าแหน่งตาม มาตรา 38 ก คือ ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ 
ต าแหน่ง (1) ครูผู้ช่วย  (2) ครู  (3) อาจารย์  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (5) รองศาสตราจารย์  (6) ศาสตราจารย์       
        โดยที่ต าแหน่งตามมาตรา 38 ก (1) และ (2) จะมีในหน่วยงานทางการศึกษาใดก็ได้  (3) ถึง (6) ให้มีใน
หน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา 
  ประเภท มาตรา 38 ข คือ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ได้แก่  
   ต าแหน่ง (1) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
     (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
      (3) รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      (4) ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      (5) ต าแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  



 
 

   โดยที่ต าแหน่งตามมาตรา 38 ข (5) ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดให้เทียบเท่ากับต าแหน่ง  ต่อไปนี้   
    - ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เชี่ยวชาญ 
   - รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ช านาญการพิเศษ 
   - ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ 
   - รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดช านาญการพิเศษ 
    - ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอช านาญการพิเศษ 
   - ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการ 
    - รองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการ 
    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (คศ. 2) 
    - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน (คศ. 1) 
    - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา  (คศ. 1)  
    กรณีต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   หาก ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นระดับใด   
ให้เทียบต าแหน่งหลักข้างต้น 
 ประเภท มาตรา 38 ค คือ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้แก่  
    ต าแหน่ง (1) ศึกษานิเทศก์  

 (2) ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หรือต าแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ.    
     น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   โดยที่ ต าแหน่ง“ศึกษานิเทศก์” ตามมาตรา 38 ค (1) ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดให้เทียบเท่ากับประเภทต าแหน่ง 
มาตรา 38 ก (1), (2)  ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา  
     ต าแหน่งตามมาตรา 38 ค (2) ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดให้เทียบเท่ากับต าแหน่งข้าราชการ     พลเรือนสามัญ 
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
    - ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหารระดับสูง 
    - ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอ านวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น 
     - ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทอ านวยการระดับต้น 
    - ประเภทวิชาการระดับช านาญการ  
  “สมรรถนะวิชาชีพ” หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด  
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ  
     1.1 การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
      1.2 การบริการที่ด ี 

1.3 การพัฒนาตนเอง  
1.4 การท างานเป็นทีม  

     2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Function Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 
      2.1 การออกแบบการเรยีนรู้  
      2.2 การพัฒนาผู้เรียน   
      2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน  

2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย  
2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน  

  ทั้งนี้ คะแนนการประเมินสมรรถนะ มี 4 ระดับ ได้แก่  



 
 

     ระดับ 1 หมายถึง น้อย หรือต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 60 %)  
     ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ หรือปานกลาง (ระหว่าง 60-69%)  
     ระดับ 3 หมายถึง ดีหรือสูง (ระหว่าง 70 - 79%)  
     ระดับ 4 หมายถึง ดีมากหรือสูงมาก (80% ขึ้นไป) 
 

6. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ../ศทก./กศน./ สช./ก.ค.ศ.) 
(ปรากฏในตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วย) 
 รายละเอียดตัวชี้วัด 
  จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะประจ า
ต าแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
เทียบกับจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ าแนก
ตามประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พนักงาน และลูกจ้าง 

 ข้อมูลที่ใช ้
 1. จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะประจ าต าแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  2. รายงานการติดตามประเมินผลข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกประเภท ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะประจ าต าแหน่งตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผ่านตามเกณฑ์  การประเมินผลการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน X 100 ÷ จ านวน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เข้ารับ        การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของ สป. ในรอบ
ปีงบประมาณ 
 

   นิยามศัพท์ ในตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมที่  6  ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(สอ.สป./ศทก./กศน./ สช./ก.ค.ศ.) 
 “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” หมายความถึง บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้รับราชการโดยไดรบัเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวงกรมฝายพลเรือน 
 “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความถึง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ที่
ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดให้เทียบเท่ากับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทต่าง ๆ (อ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบ



 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38) ดังนี้ (เช่น ข้าราชการ      พลเรือนในสังกัด ศปบ.จชต. 
และสังกัด สกก.) 
    - ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหารระดับสูง 
    - ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอ านวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น 
     - ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ประเภทอ านวยการระดับต้น 
    - ประเภทวิชาการระดับช านาญการ  
 “สมรรถนะ”  หมายความถึง สมรรถนะเฉพาะประจ าต าแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 16 ต าแหน่งงาน ตามมติ อ.ก.พ. ศธ. ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก 2 

อักษรย่อหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อักษรย่อหน่วยงาน 
 

อักษรย่อหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (115 หน่วยงาน) 
 

ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
1. ส านักอ านวยการ สอ. 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศทก. 
3. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สคบศ. 
4. ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สกก. 
5. ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สต. 
6. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน ก.ค.ศ. 
7. ส านักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สตผ. 



 
 

ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
8. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  สนย. 
9. ส านักนิติการ  สน. 
10. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน. 
11. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. 
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   กพร. 
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน  ตสน. 
14. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปบ.จชต. 
15. ส านักงานรัฐมนตรี สร. 
16. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ สลช. 
17. ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  สกท. 
18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ศปท.ศธ. 
19. ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา   สบศ. 
20. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง 

ความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. 

21. ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) ศธภ.1 
22. ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) ศธภ.2 
23. ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 (ฉะเชิงเทรา) ศธภ.3 
24. ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี) ศธภ.4 
25. ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 (สมุทรสงคราม) ศธภ.5 
26. ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 (นครศรีธรรมราช) ศธภ.6 
27. ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) ศธภ.7 
28. ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา) ศธภ.8 
29. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี) ศธภ.9 
30. ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) ศธภ.10 
31. ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) ศธภ.11 
32. ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น) ศธภ.12 
33. ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) ศธภ.13 
34. ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 (นครราชสีมา) ศธภ.14 
35. ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) ศธภ.15 
36. ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) ศธภ.16 
37. ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ศธภ.17 
38. ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ศธภ.18 
39. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ศธจ.กระบี่ 
40. ส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร ศธจ.กรุงเทพมหานคร 
41. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศธจ.กาญจนบุรี 
42. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศธจ.กาฬสินธุ์ 



 
 

ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
43. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ศธจ.ก าแพงเพชร 
44. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น 
45. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ศธจ.จันทุบรี 
46. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศธจ.ฉะเชิงเทรา 
47. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ศธจ.ชลบุรี 
48. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ศธจ.ชัยนาท 
49. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ศธจ.ชัยภูมิ 
50. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศธจ.ชุมพร 
51. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ศธจ.เชียงราย 
52. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ศธจ.เชียงใหม่ 
53. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ศธจ.ตรัง 
54. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ศธจ.ตราด 
55. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ศธจ.ตาก 
56. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ศธจ.นครนายก 
57. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ศธจ.นครปฐม 
58. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ศธจ.นครพนม 
59. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ศธจ.นครราชสีมา 
60. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศธจ.นครศรีธรรมราช 
61. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ศธจ.นครสวรรค ์
62. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ศธจ.นนทบุรี 
63. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศธจ.นราธิวาส 
64. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ศธจ.น่าน 
65. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ศธจ.บึงกาฬ 
66. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ศธจ.บุรีรัมย์ 
67. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ศธจ.ปทุมธานี 
68. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
69. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ศธจ.ปราจีนบุรี 
70. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ศธจ.ปัตตานี 
71. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 
72. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ศธจ.พังงา 
73. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ศธจ.พัทลุง 
74. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ศธจ.พิจิตร 
75. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศธจ.พิษณุโลก 
76. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ศธจ.เพชรบุรี 
77. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
78. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศธจ.แพร่ 



 
 

ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
79. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ศธจ.พะเยา 
80. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ศธจ.ภูเก็ต 
81. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ศธจ.มหาสารคาม 
82. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ศธจ.มุกดาหาร 
83. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศธจ.แม่ฮ่องสอน 
84. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ศธจ.ยะลา 
85. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ศธจ.ยโสธร 
86. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ศธจ.ร้อยเอ็ด 
87. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ศธจ.ระนอง 
88. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ศธจ.ระยอง 
89. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ศธจ.ราชบุรี 
90. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ศธจ.ลพบุรี 
91. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ศธจ.ล าปาง 
92. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน ศธจ.ล าพูน 
93. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ศธจ.เลย 
94. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศธจ.ศรีสะเกษ 
95. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ศธจ.สกลนคร 
96. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ศธจ.สงขลา 
97. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศธจ.สตูล 
98. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ศธจ.สมุทรปราการ 
99. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ศธจ.สมุทรสงคราม 
100. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ศธจ.สมุทรสาคร 
101. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ศธจ.สระแก้ว 
102. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ศธจ.สระบุรี 
103. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ศธจ.สิงห์บุรี 
104. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ศธจ.สุโขทัย 
105 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ศธจ.สุพรรณบุรี 
106. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศธจ.สุราษฎร์ธานี 
107. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิทร์ ศธจ.สุรนิทร์ 
108. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศธจ.หนองคาย 
109. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู ศธจ.หนองบัวล าภู 
110. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทาง ศธจ.อ่างทาง 
111. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศธจ.อุดรธานี 
112. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ศธจ.อุทัยธานี 
113. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ศธจ.อุตรดิตถ ์
114. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน ี ศธจ.อุบลราชธานี 



 
 

ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
115. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ ศธจ.อ านาจเจริญ 

 
หมายเหตุ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562  ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนหกภาค 
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
 (1) ส านักงานศึกษาธิการภาคกลาง ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานศึกษาธาการ
ภาคกลาง 
 (2) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค5 นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคใต้ 
 (3) ส านักงานศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคใต้ชายแดน 
 (4) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ให้ ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคตะวันออก 
 (5) ส านักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (6) ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 เชีย งใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อักษรย่อหน่วยงานภายนอกส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที ่ หน่วยงาน อักษรย่อ 
1 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. 
2 กระทรวงมหาดไทย มท. 
3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ. 
4 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดท 
5 องค์การบริหารส่วนต าบล อบต. 
6 กระทรวงสาธารณสุข สธ. 
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. 



 
 

8 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. 
9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ. 
10 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ตชด. 
11 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สกศ. 
12 กระทรวงวัฒนธรรม วธ. 
13 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กก. 
14 กระทรวงกลาโหม กห. 
15 กระทรวงคมนาคม คค. 
16 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. 
17 ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด พมจ. 
18 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พศ. 
19 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สสค. 
20 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 
21 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ม/ส 
22 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 
23 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. 
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มรภ. 
25 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร. 
26 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สพป. 
27 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. 
28 กระทรวงแรงงาน รง. 
29 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. 
30 อาชีวศึกษาจังหวัด อศจ. 
31 วิทยาลัยเทคนิค วท. 
32 วิทยาลัยอาชีวศึกษา วอศ. 
33 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วษท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่   ๔๖๐/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษา 
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

–––––––––––––––––––– 
  ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะด าเนินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ต่อไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการติดตามและรายงานผล ตามนัยดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ตามนัยดังกล่าว  ดังต่อไปนี้  
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

๑. นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ                    ประธานกรรมการ 
๒. นางวนิดา ไพรพฤกษ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
                                           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          
๓. น.ส.สุนิตย์ ดีประหลาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๔. นางละม่อม ร าพึงนิตย์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
๕. นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่                                                          กรรมการ 
                                           ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๖. นางวันเพ็ญ หงส์บิน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                                              กรรมการ 
                                           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
๗. น.ส.นิภากร โสภากัน   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                  กรรมการ 
                                           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
๘. นางภัทราภร  จารุทวีสิน         นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
๑๐. นายทศพร ธรรมประทีป        นักวิชาการศึกษาช านาญการ                                                 กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                   
๙. นายสุพจน์ กล้าหาญ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่             กรรมการและ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                        เลขานุการ 
๑๐. นายสุรศักดิ์ สุระเสน            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 
 

มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

๑. นางวนิดา ไพรพฤกษ์           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                              กรรมการ 
                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          
๒. น.ส.ปัทมาวดี ข าน้อย      นักวิชาการศึกษาช านาญการ                               กรรมการ 
                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๓. นาสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ       ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ                                      กรรมการ 
                                        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๔. นางละม่อม ร าพึงนิตย์         นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
๕. นางวันเพ็ญ หงส์บิน            นักวิชาการศึกษาช านาญการ                                                    กรรมการ 
                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
๖. นางภัทราภร  จารุทวีสิน       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                              กรรมการ 

                                              ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
๗. น.ส.นิภากร โสภากัน           นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                        กรรมการ 

                                               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
๘. นายทศพร ธรรมประทีป        นักวิชาการศึกษาช านาญการ                                                  กรรมการ 

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                   
๙. นายสุพจน์ กล้าหาญ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายสุรศักดิ์ สุระเสน          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ในการด าเนินการติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลและรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ให้ส าเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ 

   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๒๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 


