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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

 

 
เอกสารล าดับที่ ๒/๒๕๖๕ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
    

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 ค ำน ำ 
 

     ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประม าณที่จะต้องใช้             
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก 
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผน
ระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลง ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่า
ของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้
หน่ วยงาน ของรัฐปรับปรุงแผน   ระดับ 3 ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้         
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย    
การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม        
และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR)  ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ      
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ       
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
                  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 



(ก) 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 
    ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน  
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3     
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และ
แผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560-2579 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR)  ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรบูรณาการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่                

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืน  
พันธกิจ 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.  พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์รวม 
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสังคมแห่งการเรีบนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี ด้วยวิถีพอเพียง 



(ข) 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2.  ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
1.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย        

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตาม          

ความต้องการ 
3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม 
5.  ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.  หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์รวม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
  1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 
  1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ    
การเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่    
ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว) 
  1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาส
ทางการศึกษา 



(ค) 
 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
  กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
(อาทิ พ้ืนทีแ่ละเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  
     2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 
  ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
  กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
  3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
  3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
  3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
  3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ เรียน ครู        
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
  3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ  
  3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ   
  กลยุทธ์ 
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
ให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และ
กลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด     
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน 
  5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
  5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 



(ง) 
 

  5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง และเหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว          
ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
  5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์    
เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
  5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพ่ือยกระดับสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน 
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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 
   ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน         
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์
อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง     
แผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และ
แผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผล
แห่ งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country 
Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ       
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ 
ผู้บริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. วิธีด ำเนินงำน 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดับชาติ              
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

SDGs)  เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรร    
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2564 -2565  แผนปฏิ บั ติ ราชการ  ป ระจ าปี งบป ระมาณ  พ .ศ . 2565                           
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
   3. ทบทวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565          
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 4. จัดท าหนังสือขอข้อมูลหน่วยงานในสังกัดจัดท ารายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการ   
ในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อผู้บริหารระดับสูง 
 7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสารและ
เว็บไซต์ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ . 
 

4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และหน่วยงานในสังกัด  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
    
 



 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
กรอบแนวคิด 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ได้จัดท าภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 
2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
จุดเน้น แผนรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(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 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 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. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
 11. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 12. ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
 13. อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
 14. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ    
 15. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ  ครม. เมื่ อวันที่  4 ธันวาคม  
พ.ศ.2560  
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการ
ปกครองประเทศได้ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาและการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้ าที่ เข้ารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา        
มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ   
ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบ
การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม
ความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ใน
การลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา 
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้ เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้ งกองทุน เพ่ือใช้ ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให้ มี กล ไกและระบบการผลิต  คั ดกรอง  และพัฒ นาผู้ ป ระกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตาม      
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกัน     
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นท่ี  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งด า เนินการศึกษาและจัดท า 
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการ 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ           
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความม่ันคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 10) ประเด ็นการปร ับ เปลี ่ยนค ่าน ิยมและว ัฒ นธรรม  ใน  1  แผนย ่อย  ค ือ  
3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
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 11) ประเด็นการพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่ วงชี วิต  ใน  4 แผนย่อย ได้ แก่  
3.2 การพัฒนาเด ็กตั ้งแต ่ช ่วงการตั ้งครรภ ์จนถึงปฐมวัย  3 .3 การพัฒนาช่วงว ัย เร ียน/วัยรุ ่น  
3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด ็นการพ ัฒ นาการเร ียนรู ้ ใน  1  แผนย ่อย  ได ้แก ่ 3 .1  การปฏ ิร ูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การ
คุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวน
ทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 
การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การ
ปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด ็นกฎหมายและกระบวนการย ุต ิธรรม  ใน  1  แผนย ่อย  ค ือ  3 .1  
การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด ็นยุทธศาสตร์ชาติ อัน เป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ
อยู่ได้มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน  เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่”        
โดยการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให ้
ความส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ สภาวะวิกฤต 
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก 
 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง         
ที่ด าเนินการอยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง เพื่ อ พ ร้ อ ม เติ บ โต อ ย่ า งยั่ ง ยื น  (Transform) ห ม าย ถึ ง                  
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ  สถาบัน ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพโดยรวมของประเทศโดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการฟ้ืนฟู และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการ
พัฒนา ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ   2) การ
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน  ในระยะยาว 3) การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการ
ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
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 ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 
และ 3 ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไป
ยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจ
ใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน การ
พัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ  ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้
และสุขภาพ  

3.3 โครงการส าคัญเพื่อบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  สศช. และทุกส่วนราชการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) การจัดท าโครงการส าคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง การ
พัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย (xyz) 
  3) การจัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ 
  4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือก
เป็นโครงการส าคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand)  จ านวน 6 โครงการ
ส าคัญ ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯ ปี 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดย
แนวทางสันติวิธี 
      2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
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2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯ ปี 2565  
   110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิ เค ราะห์  รักการเรียนรู้  มี ส านึ กพล เมื อง มี ความกล้ าห าญ ทางจริยธรรม  มี ความสามารถ  
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯ ปี 2565  
       120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
    2. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพื้นที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
 3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ 
    1. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลัง
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

4. แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จ านวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 
ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ด้าน
การศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้าน
กฎหมาย (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา   
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2 ) จัดโครงสร้ างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น  คล่องตั ว 
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับ เปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ ระบบเปิด เพ่ือให้ ได้ม า 
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
     เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ าเป็น
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และ
ฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบู รณ์ ยั่ งยืน  เป็นฐานการพัฒนาประเทศ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลด
ภ ัย พ ิบ ัต ิท า ง ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ ม ีร ะ บ บ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
ปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     11) แผนการปฏิ รูปประเทศ (ฉบับปรับปรุ ง) ด้ านการป้ องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพ่ือแกป้ัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จั ด ก า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่
ดี อ ย่ า งแ ท้ จ ริ ง  ร ว ม ถึ งก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ข่ า ว ส ารภ าค รั ฐ ให้ ป ร ะช าช น ส าม ารถ เข้ า ถึ ง 
และตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
     (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
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    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ ศึกษา 
มุ่ งความเป็ นเลิ ศและสร้างขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ปรับปรุงระบ บการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์  
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ข้อ 4.1 การลด
ความ เหลื่ อมล้ า  สร้ างความ เป็ น ธรรมในทุ กมิ ติ  ข้อ  4 .2  การกระจายศูนย์กลางความ เจริญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาศั กยภาพคนตลอด            
ช่วงชีวิต 1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  
มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท า งาน ร่ วมกั บ ผู้ อ่ื น ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตลอดชี วิ ตดี ขึ้ น  1 .3  แรงงานมี ศั กยภ าพ ใน การ 
เพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทย
ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ ต่ า งป ร ะ เท ศ เข้ า ม า ท า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เท ค โน โล ยี  
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ     ที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นพลังทางสังคม  3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
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ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน  
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการจ าเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศกึษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชว่ยเหลือ ครู 
และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พัฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง  โดย เฉพาะการติ ดตามช่ วย เหลื อครู ใหม่  ครูที่ ไม่ มี วุฒิ ท างการศึ กษ า  
ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning 
Community & Continuous Professional Development )  ก า ร ศ ึก ษ า อ บ ร ม  
และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ขั้นตอนที่  5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ       
วิชาชีพครู 
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   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
และการคงวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการ
ปรับปรุงคา่ตอบแทนที่เหมาะสม 
   

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564)  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี  ซึ่ ง เป็ น การแปลงยุทธศาสตร์ช าติ  ระยะ 20  ปี  สู่ ก ารปฏิ บั ติ อย่ างเป็ น รูป ธรรม  
เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้ เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว  
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ     
พ.ศ.2561-2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที ่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจส านักงานศึกษิการจังหวัด
สมุทรปราการ  กระทรวงศึกษาธิการสน ับสนุนให ้บรรล ุเป ้าหมายรวม 10 ยุทธศาสตร์ ได ้แก่    
ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็น แผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่ง ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผน
ที่ 3) แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์
ในชาติ สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อ
เหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุ
รุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วย
แผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) 
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ 
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7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรี ได้ แถลงนโยบายของคณ ะรัฐมนตรีต่ อสภานิ ติ บัญ ญั ติ แห่ งชาติ  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู 
ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและการ
เป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของ
อาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนา
ภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักท่ี 9 การ
พัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสั งคม) นโยบายหลักที่ 10 
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วน
ที่  7  ก า ร เต รี ย ม ค น ไท ย สู่ ศ ต ว ร รษ ที่  2 1  น โย บ าย เร่ ง ด่ ว น ที่  8  ก า ร แ ก้ ไข ปั ญ ห าทุ จ ริ ต 
และประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข       
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
8. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อ
วั น ที่  25 กั น ย า ย น  2558 ผู้ น า ป ร ะ เท ศ ส ม า ชิ ก ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ แ ล ะ ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  
รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals; 
SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่ง
ห ม ด อ ายุ ล ง ใน ปี  2558 เป้ าห ม าย การ พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น จ ะถู ก ใช้ เป็ น เค รื่ อ งก าห น ด ทิ ศ ท า ง 
การพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี  ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา  
15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิ จ  สั งคม  และสิ่ งแวดล้อมอย่ างสมดุ ล  อัน เป็ นสาม เสาหลั กของการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น  
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ท าลายแหล่ง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่ อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนในรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  (มติที่ประชุมคณะกรรมการ  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
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 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs ส าหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ
ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็ นชอบให้ยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ คณะอนุกรรมการต่ าง ๆ ภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่ อมโยงเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนระดับที่  2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  : กรรมการ ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุ กรรมการเพ่ื อการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  เป็ นกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ  รวม 4 คณะ 
ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงาน
หลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุก
ค น มี ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ภ า พ อ ย่ า ง ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ เท่ า เที ย ม  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น โ อ ก า ส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่
มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การ
ดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
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    เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายใน       
ปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่ม
ที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ที่  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ ใหญ่ ในสัดส่วนสูง 
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้ าประสงค์ที่  4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้ เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และการมีวิถีชี วิตที่ ยั่ งยืน  สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรม  
แห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก 
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
     เป้ าประสงค์ที่  4.C เพ่ิมจ านวนครูที่ มีคุณ วุฒิ  รวมถึงการด าเนินการผ่ านทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่ วนเกี่ ยวข้องกับเป้ าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target)   
ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน  
9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

    แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่ วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง  
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการ
ท างานที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการ 
ศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง
ชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ( Sufficiency Economy)  แ ล ะ ห ลั ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs 2030)  ป ร ะ เด็ น ภ า ย ใน ป ร ะ เท ศ  (Local Issues)  อ า ทิ  คุ ณ ภ า พ ข อ ง ค น ช่ ว ง วั ย  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที ่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  3) คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษา การดูแลและปอ้งกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)      
4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์     
เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลั งคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่ อสร้าง              
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 
ที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  3) การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา 
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
 เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณ ลั กษณ ะที่ จ า เป็ น ในศตวรรษที่  21  2 ) คนทุ กช่ ว งวั ยมีทั กษะความรู้ ค วามสามารถ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ
แล ะม าต รฐ าน  4 ) แห ล่ ง เรี ย น รู้  สื่ อ ต า ร า เรี ย น  น วั ต ก รรม แ ล ะสื่ อ ก าร เรี ย น รู้ มี คุ ณ ภ าพ 
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  5) ระบบและกลไก 
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การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่ พึงประสงค์  4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  3) 
ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพ่ื อการศึ กษาส าหรั บคนทุ กช่ วงวั ย  3 ) พั ฒ นาฐานข้ อมู ล 
ด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได ้
 ย ุท ธศาสตร ์ที ่ 5  ก ารจ ัดการศ ึกษ า เพื ่อสร ้าง เส ร ิมค ุณ ภาพช ีว ิตที ่เป ็น ม ิต ร  
กับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่ งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึ กรักษ์ สิ่ งแวดล้อ ม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
2 ) ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร  ก ระบ วน ก าร เรี ย น รู้  แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  แ ล ะสื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตั ว 
ชั ด เจ น แ ล ะส าม า รถ ต ร ว จ ส อ บ ได้  2 ) ร ะบ บ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รศึ ก ษ ามี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  4) กฎหมายและรูปแบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้ เรียน สถานศึกษา  
และความต้ องการก าลั งแรงงานของประเทศ  5 ) ระบบบริห ารงานบุ คคลของครู  อาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
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 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริห ารจัดการสถานศึ กษ า  3 ) ส่ ง เสริมการมี ส่ วน ร่ วมของทุ กภาคส่ วน ในการจัดการศึ กษ า  
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
     หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  
   T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
   R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
   U (Unity)   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
   S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

   T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 
2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกัน

เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างาน    ที่จะท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจ      ในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งใน               เชิงกระบวนการท างานและ
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย  
   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ
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บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มี
ระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษา และผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
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   3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรเีท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) 
หรือ การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการ
ความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
และหน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังอย่าง
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เร่งจัดท าและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดย

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุก     
ช่วงวัย 
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 2.4  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้ เรียน โดย
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. 
โครงการธนาคารโรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System)  ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือ
การมีงานท า 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้
หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ด าเนินการส ารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา

เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณา
การร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยก าหนด
ต าแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความ
พร้อม  ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต

ก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ      โดยการ 

Re-skill,  Up-skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ    ที่มีความสนใจ โดยมี
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  
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 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการ น าร่อง
ผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จ านวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่
ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้

ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดท ากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา  

 5.3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน

ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน                  

ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ                 

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

11 . แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  

    กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2565 ดังนี้ 

               วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้ เรียนได้ รับการปลูกจิตส านึกที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับความมั่นคง และรู้ เท่ าทันต่อ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
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    4. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้ เรี ยนทุ กคนได้ รับโอกาสเข้ าถึ งบริการทางการศึ กษาที่ มี คุณภาพอย่ างทั่ วถึ ง  
และเหมาะสมกับช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. ก าลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน
การจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต         
(5 แผนงาน)     
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     
    5.  ผลิตก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา         
(6 แผนงาน) 
12. อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
  อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  มีดังนี ้ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้ประกาศการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2559 โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 
68 ง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง เรื่อง 
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 6 เล่ม 133 
ตอนพิเศษ 68 ง ลงวันที่  21 มีนาคม 2559  และตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ             
ที่ 1/2559 ข้อ 4 ในแต่ละจังหวัด ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ต่างๆที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและ
คณะท างาน รวมทั้งการปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 

2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
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3. สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ห รือหน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ดกระทรวงศึ กษ าธิก าร ให้ เป็ น ไปตามน โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

6. ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

7. ส่งเสริม และสนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และ
แนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

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 และลูกจ้าง
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อช่วยเหลือศึกษาธิการจังหวัด จ านวนสามคน 

13. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตาม
มาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง   
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13. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในส่วนราชการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท าให้สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาของ
จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถประสานงานการบริหารการ จัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา กระจายอยู่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ที่เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีเครือข่ายพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง
สถานประกอบการ ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่ง
มีบุคลากรที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานเดิม ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ หลอมรวมวัฒนธรรมการ
ท างานและเป็นพลังในการปฏิบัติงานเป็นทีม 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ ท าให้

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด ขาดความเป็นเอกภาพและไม่เป็นปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ได้ 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีการประชาสัมพันธ์ถึง
บทบาทหน้าที่ หรือการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสาธารณชนได้รับทราบยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบทบาทหน้าที่ 

3. ส านักงานเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ ยังไมมีความพร้อมในด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งบุคลากรขากความเชื่อม่ันในความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

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

ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จรยิธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ท าให้การจัดการศึกษาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่  

2. สภาพที่ตั้งของจังหวัดสมุทรปราการ และความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
สะอาด น่าอยู่กระตุ้นให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึก และร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

3. มาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือการศึกษาเป็นแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนของ
สังคม เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ

ปฏิบัติงาน  ขาดความต่อเนื่อง 
2. จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรหนาแน่นรองจากกรุงเทพฯ และมีกลุ่ม

ประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร คิดเป็นร้อยละ 47.50 และมีประชากรที่เดินทางมาท างานเช้าไป 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

เย็นกลับ ประมาณร้อยละ 1.40 ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง ท าให้คุณภาพทางการเรียน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. สถาบันครอบครัวและชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดสมุทรปราการ มีความ
เข้มแข็งลดลงเนื่องจากวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ ปัญหาการหย่าร้าง ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆ 
มีมากขึ้น ประกอบกับสภาพปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กและแรงงานลดลง ส่งผลให้
คุณธรรม จริยธรรม ความเอ้ือเฟ้ือ ค่านิยมที่ดี ของสังคมลดลงสัดส่วนการเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของ
จังหวัดยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสังคม ผู้ปกครองและผู้เรียนบางส่วนยังขาดความเข้าใจ มี
ทัศนคติ ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง การชี้แนะให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอาชีพหรือเชื่อมโยงยังไม่เป็นระบบ 
รวมทั้งความปลอดภัยของบุตรหลานในการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน
ด้านสายอาชีพ 
 

14. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560  
 15.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
 (1) เป้าหมาย  

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ประเด็นย่อย 1.2 การบูรณาการเรื่อง
ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4 การปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)  

(2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ประเด็นย่อย 2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ 
ปฐมวัย 2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3 ช่วงวัยแรงงาน 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ)   

(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
(ประเด็นย่อย 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

(3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6 การ
วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์”ด้วย 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลง
มือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษ ที่ 21 4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ 
วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้
ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ และ 8) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
(1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (ประเด็นย่อย 1.3 การพัฒนาและ

เสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรร
มาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน )   

(2.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ประเด็นย่อย 2.2 การ
ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์) 2.3 การสร้างความปลอดภัย และ
ความสันติอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)  

(2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ (ประเด็นย่อย 4.3 การร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ)  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง” สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความมั่นคง” ด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกฝังค่านิยม และหลัก
คิดทีถู่กต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข น้อมน าเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 
2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ /วิขาชีพใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน 
และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว)  3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 4) พัฒนาความร่วมมือด้าน
การศึกษากับต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น   
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   

(2.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (ประเด็นย่อย 4.3 เพิ่มพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ) (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (ประเด็นย่อย 5.1 สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ วางรากฐาน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณ
ในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของ
แรงงาน)  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ” สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน” ด้วย 2 กลยุทธ์  ได้แก่ 1) การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
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พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา (ดิจิทัลชุมชน) 2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา 
และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   
 (1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
 (1.4) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการ
จัด การตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
 (2.1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  (ประเด็นย่อย 1.7         
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย และ
กลุ่มผู้ด้อย โอกาส)  
 (2.2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(ประเด็นย่อย 2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น  
 (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและ
การจัดการตนเอง (ประเด็นย่อย 4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถใน
การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการ
เรียนรู้ของครัวเรือน   
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วย 2 กลยุทธ์  
ได้แก่ 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่
เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์  เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ประเด็นย่อย 6.1 ส่งเสริม
คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย)   
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
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ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 (1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    (1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
 (2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ประเด็นย่อย 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)    
 (2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ (ประเด็นย่อย 2.1 ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ)    
 (2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่ งเสริมให้ประชาชนและ             
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ประเด็นย่อย 3.1 ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม)   
 (2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย (ประเด็นย่อย 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ 4.2 พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)   
 (2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก       
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ประเด็นย่อย 5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มี           
ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)   
 (2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นย่อย 
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต)  
 (2.7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(ประเด็นย่อย 7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ) 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ”สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” 
ด้วย 7 กลยุทธ์  ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ /
บริการประชาชน  2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น
เอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และ
ทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนา
ระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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2.2 แผนระดับที่ 2  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยมีการศึกษาที่ มี  คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทั กษะ              

ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร

การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ  
ที่ 21 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ที่จ าเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดรับกับเป้าหมายในแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ โดยพัฒนาการจัดการศึกษาที่
บูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

 แนวทางการพัฒนา : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ  (1.2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิต (1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 

2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (2.1) วางแผนพัฒนาและปรับ
บทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” (2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัด
สรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู (2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ  

3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
ได้แก่ (3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา (3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา)  

4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ (4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ (4.5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
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 เป้าหมายของแผนย่อย   
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล 
และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 และสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
   (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วม ในสังคมศตวรรษที่ 21  
   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  

 แนวทางการพัฒนา  
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี

ที่สมวัยทุกด้าน 
 เป้าหมายของแผนงานย่อย  

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา

เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแล พัฒนา 
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  
     แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์     การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
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 เป้าหมายของแผนย่อย  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาช่วง

วัยเรียน/วัยรุ่น โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะ
อาชีพแก่ผู้เรียน  

แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย      
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มี

คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความ 

ส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ 
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา

และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครอบคลุมทุก
พ้ืนที่เป้าหมาย รวมทั้งมีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนา
หลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการของตลาดงาน  

แผนย่อยที่ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วม

เป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ   
 เป้าหมายของแผนย่อย  

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะอาชีพ มีรายได้ 
รวมทั้งจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางกาย จิต สมองให้
พ่ึงพาตนเองได้  
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(3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ      

ในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การด ารงชีวิต สังคม ไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็น

การปรับ เปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และบูรณาการความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

3.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 10 
แผนย่อยที่ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต

สาธารณะ และการเป็นพลเมืองท่ีดี  
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  

2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม   
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา, จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐาน 
การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง  

 เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล    

ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดี
ขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีการบูรณาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม         
จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง และส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา 
และประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย  

(4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น ความม่ันคง  (รอง) 
4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 2  
ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็น        

ความมั่นคง โดยการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางตามพระราชด าริด้านการศึกษา ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชน
ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) และพัฒนากลไกบูรณาการ
ระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)      

4.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 1 
แผนยอ่ยที่ 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ   
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณีย์กิจอย่างสม่ าเสมอ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ

ชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการรักษา

ความสงบภายในประเทศ โดยการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทั่วประเทศ และส่งเสริม
งานโครงการตามพระราชด าริของพระบรมวงศานุวงศ์  

แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)  

 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย 
1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความมั่นคงทางไซเบอร์ 

การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  จัดกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข และอบรมพัฒนาการด าเนินงาน
การแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   
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(5) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็น        

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่
เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

5.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 17  
แผนย่อยท่ี 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสุขภาพ  
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   
1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม

ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ

มีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการ โดยมีการ

สนับสนุนค่าใช้ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษาหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
และทุน การศึกษาสภาวะเด็กยากล าบาก 

(6) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน (รอง) 
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายระดับประเด็น   
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการ ประเด็นการ

เติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 18   
แผนย่อยที่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของคนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยสอดแทรกในหลักสูตร
การศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ   
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 เป้าหมายของแผนย่อย        
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการขับเคลื่อนการยกระดับกระบวน

ทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้
การรับมือปัญหาวิกฤติ ฝุ่นละอง PM 2.5 ในสถานศึกษา และสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่ องของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

(7) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
(7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการ

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูล 
กลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งานสร้างและพัฒนากลไก
การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุก
ภาค ส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร  
พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวั ง และติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

(7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 20  
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน  
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครฐัเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ

ประชาชน  
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
3) ปรับวิธีการท างาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ

ได้มาตรฐานสากล 
 เป้าหมายของแผนย่อย  
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา

บริการประชาชนโดยการส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/
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บริการประชาชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 1579  การสนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด

สมรรถนะสูง”  
2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้ งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน

เชิงประจักษ์  
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ

บริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
 เป้าหมายของแผนย่อย  
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อน         
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน และปรับปรุง โครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
และขีดสมรรถนะองค์กร 

แผนย่อยที่ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐ

ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป

ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ

การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการสร้าง

และพัฒนา บุคลากรภาครัฐ โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พัฒนาระบบงาน
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ด้วยหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย  

(9) แผนแม่บทที่ 21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” (รอง) 
(9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายระดับประเด็น  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการใน

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้
มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

(9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 21 
แผนย่อยที่ 3.1  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการ

ปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  

(10) แผนแม่บทที่ 22  ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  (รอง) 
(10.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการประเด็น 

กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

(10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 22   
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนากฎหมาย   

 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   
1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้

สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ   
2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม   
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย  
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
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 เป้าหมายของแผนย่อย  
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ

กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา

กฎหมาย โดยทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง  

(11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 
(11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการประเด็น 

การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่
และภูมิภาค และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการ
ศึกษา 

(11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 23 
แผนย่อยที่ 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน  
 แนวทางการพัฒนาแผนย่อย     
2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
 เป้าหมายของแผนย่อย   
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม

ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัย

และนวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน โดยมีการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิจัยด้านผู้เรียน ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ 

(12) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 
19 พ.ศ. 2564 – 2565  

(12.1) เป้าหมาย  
(1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้ รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

(3) เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
(12.2) แนวทางการพัฒนา  

(1) การเสริม สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) (1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง (3) การ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human 
Capital) (3.1) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ 
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(12.3) การบรรลุค่าเป้าหมาย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการขับเคลื่อน โดยการ

การส่งเสริม เวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน  

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์            
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1.1 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง       มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญ  
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามา
ท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่า 
เพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่  21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการ
เตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ       
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
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    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
   ภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) เด็กปฐมวัยช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน  และนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาค ตามศักยภาพและความถนัด 
 ตัวชี้วัด (1) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net  Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 ในปี 2565 
   กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ         
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) ผู้ เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่ เรียนรู้ มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ (2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู (3) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการ บริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการมีจิตวิทยาในการ
ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล 
หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด (3) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที ่มุ ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ 
ทักษะ เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน แบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา (4) 
ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized 
learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของการน า
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร สถาบันการศึกษา  
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
   เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญ
ศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
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    ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาฯ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น 
(6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยน าผลการประเมินสมรรถนะเป็นส่วนส าคัญในการ
เลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รอง)   
 เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ใน
ทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
 (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
 (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและ
รักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
   (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน     
 3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย (รอง) 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่
จ าเป็นตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
     กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
     (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารง 
ชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รอง) 
   เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาและ
ฟ้ืนฟู อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการ
พัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมี
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
    กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
ปฏิรูป 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (รอง) 
   เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการ
บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ
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บุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
 กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
   (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์      

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์  

  1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความ เป็นธรรม       
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน     
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้   
  1.3) เพ่ือให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ ง แข่งขันได้  มี เสถียรภาพ และมีความยั่ งยืน          
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า   
  1.4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
  1.5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  1.6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
 2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 2.2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
 2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2.6)  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
   3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

3.1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น (2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น        
(3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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3.1.2) แนวทางการพัฒนา  
 (1 ) ป รั บ เป ลี่ ย น ค่ านิ ยม ค น ไท ย ให้ มี คุ ณ ธ รรม  จริ ยธรรม มี วิ นั ย                  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย (1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ  
 (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า โดย (2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (2.3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย (3.6) จัดท าสื่อ
การเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ (3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (รอง) 

4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ (3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

4.2 แนวทางการพัฒนา (1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย (2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย (2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่
มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึนระหว่างพ้ืนที่ (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย (3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(รอง) 
 5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ   
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
 5.2) แนวทางการพัฒนา  (4) ส ่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม (4.4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ 
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียง
และยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
ม่ังคั่งและยั่งยืน (รอง)  
 6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ (2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง (3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   
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 6.2) แนวทางการพัฒนา (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (1.1) สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย (1.3) ป้องกันและแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ 
สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
 7.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
(3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
 7.2) แนวทางการพัฒนา (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยก าหนดภารกิจ 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น       ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กร (5) ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ   มิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
 8) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง)  
 8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการ 
ธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น  
 8.2) แนวทางการพัฒนา (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5.2 ) ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบ
การท าธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจ
ของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 9) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ (จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน)  
 9.2 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
 10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง) 
 10.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 4) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญทั้งในทุกระดับ     
    10.2) แนวทางการพัฒนา 6) สร้างความเป็นหุ ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ      
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศในการผลักดัน การพัฒนาในอนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย การพัฒนา ที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ า การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู ้ด ้อยโอกาส สตรี และผู ้ส ูงอายุ          
การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหารและน้ า และการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  
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2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565  
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .1- 16  
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูนอย่าง
สมพระเกียรติ      
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) ระดับ
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้
ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ 
รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการ พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(3) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง
ขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผล
การด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติ
รัฐและแนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้น
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ร่วมก าหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3) ตัวช้ีวัด (1) จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
 4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มี
เอกภาพและเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนมีสว่นรว่ม โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการ
ปฏิบัติ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้น าหลักวิชาการ
สากลมาประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
สร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิด
สุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ 
และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
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 นโยบายที่ 5 : สรา้งเสริมศกัยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และ
นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน   
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 10 : แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมี
ความปลอดภัยจากยาเสพติด  
 3) ตัวช้ีวัด (1) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผน การเสริมสร้าง
ความมั่นคง ของชาติจากภัยทุจริต” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริต รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต   
 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน
และปฏิเสธการทุจริต 
 นโยบายที่ 10 : เสริสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความ
พร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
 4) กลยุทธ์ที่  (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 

 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้ศึกษำวิเครำะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ  (พ.ศ.2561-2580) 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบำย
รัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 เป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้ำหมำยที่ 4 เป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร  ก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ          
พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นองค์กรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่

สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ศำสตร์พระรำชำที่ยั่งยืน  
พันธกิจ 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  

2.  พัฒนำระบบงำนบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.  พัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 

เป้าประสงค์รวม 
จังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีควำมสุข และมีคุณภำพ

ชีวิตที่ดี ด้วยวิถีพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
2.  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3.  พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 
4.  สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
5. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  ผู้ เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำม

ควำมต้องกำร 
3.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีศักยภำพในกำร

ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
4.  ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม 
5.  ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.  หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้าประสงค์รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
   2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
   4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ   
   5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
  1.1 ปลูกฝังค่ำนิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้ำงเสถียรภำพสถำบันหลักของ
ชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน ำ เผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ หลัก
ปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทำงพระรำชด ำริ 
  1.2 ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และพัฒนำสมรรถนะ
กำรเรียนรู้/วิชำชีพ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตำมตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชนชำยขอบและแรงงำนต่ำงด้ำว) 
  1.3 พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ (ยำเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชำติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  1.4 พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพและ
โอกำสทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนำทักษะแรงงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในพ้ืนที่และ
ภูมิภำค (อำทิ พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  
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     2.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกร
วิจัยทำงกำรศึกษำ 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ 
  3.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ 
  3.3 สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตที่เท่ำ
ทันและสำมำรถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
  3.4 สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
  3.5 พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศและสมรรถนะที่จ ำเป็นของผู้เรียน ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 
  3.6 บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้ำน
ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง 
  3.7 พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำไทย ภำษำถ่ิน (ภำษำแม่) ต่อยอดกำร
เรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ  
  3.8 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  
  3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักในกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  กลยุทธ์ 
  4.1 เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และกลุ่มเป้ำหมำย 
  4.2 ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัลออนไลน์แบบ
เปิดที่เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำร/
บริกำรประชำชน 
  5.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำให้เป็น
เอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อกำรใช้งำน 
  5.3 สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำ
กำรเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำ 
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  5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง และ
เหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  5.5 ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว          
ไม่ซ้ ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร 
  5.6 พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์    เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต 
  5.7 พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
5. เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม/ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2565 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ    
ตามหลักธรรมาภิบาล 
*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรอยู่ในระดับผ่ำน ตำมเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่ำ  85 
คะแนน 

 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
*2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (สช.)  

ร้อยละ 51 
 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)  

ร้อยละ 80 

*4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภำคเรียนเพิ่มขึ้น (กศน.) 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำนอกระบบ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป 
(กศน.)  

ร้อยละ 80 
 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
*7. ร้อยละของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
(สอ./สช./สคบศ./กศน.)  

ร้อยละ 85 
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6. ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 เป้ำประสงค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป. เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อความม่ันคง   

1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงในแต่ละบริบท 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย  
เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
มีสมรรถนะที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
และกำรแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงำน/สถำนศึกษำ มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง  
และเสมอภำค ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 

 7. ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษิการจังหวัด
สมุทรปราการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.    1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และ
สมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง
เหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงในแต่ละบริบท  

1. ปลูกฝังค่ำนิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้ำงเสถียรภำพ
สถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน ำ เผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทำงพระรำชด ำริ 
2. ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ
พัฒนำสมรรถนะกำรเรียนรู้/วิชำชีพในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำม
ตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชน 
ต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำน
ต่ำงด้ำว) 
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3. พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (ยำเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชำติ, 
โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
4. พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภำพและโอกำสทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.   2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะ
ที่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของตลำดแรงงำน 
และกำรแข่งขันของประเทศ   

1. พัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ในพ้ืนที่และภูมิภำค (อำทิ พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล
ชุมชน) 
2. ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และ
พัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.    3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและ
สมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผล 
ต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็น 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบ 
สะเต็มศึกษำ 
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิด 
อย่ำงเป็นระบบผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ 
3. สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพและ
ทักษะชีวิตที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

3. หน่วยงำน/สถำนศึกษำ  
มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 

5. พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศและสมรรถนะที่จ ำเป็น 
ของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและทัศนคติ
ที่ถูกต้อง ด้ำนระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสำธำรณะ  
ควำมเป็นพลเมือง 
7. พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น  
(ภำษำแม่) ต่อยอดกำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ 
8. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก 
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.      4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเสมอ
ภำคด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 

1. เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำส 
ทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และกลุ่มเป้ำหมำย 
2. ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ
ดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ ใช้ในกำร
บริหำรรำชกำร/บริกำรประชำชน 
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำง 
ด้ำนกำรศึกษำ ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน  
และทันต่อกำรใช้งำน 
3. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
ในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมกับ 
ทุกภำคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 5. ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้มี 
ควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต 
7. พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
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8. ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป./เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ของเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศธจ.สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
รายประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.   ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในแต่ละบริบท  
1. ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น 
ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(ทุกหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด ศธจ.สป.) 

ร้อยละ 100 

*2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่  
(ยำเสพติด,ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชำติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)  
(สช./สบศ.) 

  ร้อยละ 70 

3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ หรือสมรรถนะด้ำนอำชีพ สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำ 
ไปสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพได้ (กศน.) 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมควบคู่วิชำสำมัญ  
ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำใจและยอมรับ 
ควำมแตกต่ำงทีห่ลำกหลำย (ศปบ.จชต.) 

เพ่ิมข้ึน 
จำกปีที่ผ่ำนมำ 

 
*5. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะกำรฟัง พูด-อ่ำน-และ
เขียนภำษำไทยในระดับพอใช้ขึ้นไป (ศปบ.จชต.)  

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 85 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.     2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
มีสมรรถนะที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ 
*6. ร้อยละของผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำที่เผยแพร่ 
ต่อสำธำรณชน (สนย. และทุกหน่วยงำนในสังกัด ศธจ.สป.) 

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรอบรมเครือข่ำยเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับต ำบล 
(กศน.) 

ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.  
             1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
รายประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

             2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21  
              3. หน่วยงำน/สถำนศึกษำ มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำที่ได้ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก อยู่ในระดับคุณภำพดีขึ้นไป (สช.) 
   - ระดับปฐมวัย 
   - ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ร้อยละ 80 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำร
ด้ำนอำชีพ/ด้ำนกำรเรียนรู้ สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องมำกข้ึน (กศน./สช.) 

ร้อยละ 80 

*10. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนำกำรสมวัย (สช.) ร้อยละ 80 

11. จ ำนวนผู้ใช้งำนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้แห่งชำติ (National 
Digital Learning Platform : NDLP) (ศทก.) 
(ศทก. : เป้ำหมำย 30,000 คน ภำยในปี พ.ศ.2565 : เริ่มต้น ปี 64 เป้ำหมำย 
10,000 คน)  

20,000 คน 

12. ร้อยละควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่มีต่อกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
(ก.ค.ศ.)  

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. /เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดราย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. (หน่วยหลักรับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.   ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง 
และเสมอภำคด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
13. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ/พัฒนำงำนได้ (กศน.) 

ร้อยละ 80 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนเทียบกับเป้ำหมำย (กศน./สช.) 

ร้อยละ 100 

15. จ ำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีเหมำะสม 
ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น (กศน. 10,000 คน / สช. 270,000 คน)  

280,000 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.   หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
รายประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

16. จ ำนวนกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับที่ได้รับกำรปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ (สน./สช./ก.ค.ศ.) 
(สน. 1 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 5 ฉบับ)  

ไม่น้อยกว่ำ 
11 ฉบับ 

*17. จ ำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษำธิกำร 
ที่เชื่อมโยงฐำนข้อมูลรำยบุคคลอ้ำงอิงจำกเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลัก 
ระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่นด้ำนสำธำรณสุข สังคม  
ภูมิสำรสนเทศ แรงงำน และกำรศึกษำ (ศทก.) 
(: อ้ำงอิงจำก แผนปฏิรูปกำรศึกษำ) (ศทก. : เป้ำหมำย 6 ระบบฐำนข้อมูล 
ภำยในปี 2565 : เริ่มต้นปี 2562 มีอยู่ 2 ระบบฐำนข้อมูล : ปี 2563 เป้ำหมำย 
2 ระบบ : ปี 2564 เป้ำหมำย 1 ระบบ)  
(2562 : ฐำนข้อมูลสถำนศึกษำ ฐำนข้อมูลนักเรียน ฐำนข้อมูลครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ฐำนข้อมูลบุคลำกรอ่ืน  
2563 : ฐำนข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
2564 : ฐำนข้อมูลหลักสูตร  
2565 : ฐำนข้อมูลผลกำรเรียน) 

1 ระบบ
ฐำนข้อมูล 
(ฐำนข้อมูล 

ผลกำรเรียน) 
 

18. ร้อยละของหน่วยงำนที่น ำดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  
(ทุกหน่วยงำนในสังกัด : หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัด สป.  
เทียบเท่ำส ำนัก) 

ร้อยละ 80 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.   หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
19. ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กรและข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2568) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (กพร.) 
(อ้ำงอิงจำก : แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2564-2565) 

ระดับ 5 
 
 
 

 



  

 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

(12 นโยบายหลัก) 

9. แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561  – 2580) 1. ความมั่นคง 

2. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็นพัฒนา) 

1. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ 3.1) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความม่ันคง  
2. ประเด็นการต่างประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2  
ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ 3.4) 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยที่ 3.1) 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.2)  
การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(แผนย่อยที่ 3.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผนย่อยที่ 
3.4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
(แผนย่อยที ่3.5) การส่งเสริมศักยภาพผูสู้งอายุ 
12. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ 3.1) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง     
ในศตวรรษที่ 21  
 
 

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
(แผนย่อยที่ 3.1) การคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ 3.5)  
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนาบริการประชาชน       
(แผนย่อยที่ 3.2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(แผนย่อยที่ 3.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
(แผนย่อยที่ 3.5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แผนย่อยที่ 
3.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที่ 
3.1) การพัฒนากฎหมาย  

ระดับ 1 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

(10 ยุทธศาสตร์) 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศสู่ความมัน่คงและย่ังยืน 
10. ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

ระดับ 2 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 
 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ฉบับปรับปรุง (Big Rock : BR) 
(8 ธ.ค. ๒๕๖๓) 

(13 ด้าน (62 Big Rock)) 
 

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาคระดับ
ปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัย (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 
 

 
 

12. ด้านการศึกษา (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

12. ด้านการศึกษา (1) โอกาสและความเสมอภาค
ระดับปฐมวัย : สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 

 
 
 

 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(2) บริหารจัดการชายฝั่งทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
(บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
   

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ภาครัฐดิจิทัล  
(2) โครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐ (3) บริหาร
ทรัพยากรบุคคลระบบเปิด (4) ความเข้มแข็งระดับพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม (5) จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใส 
3. ด้านกฎหมาย (1) ปรับปรุงกฎหมายที่กระทบชีวิต
ประชาชน (3) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (4) ระบบราชการโปร่งใส (5) มาตรการ
ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย 
 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 

 
 
 

 
 
 

5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 
 
 
 

 
 
 

3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

 
 
 
 

 
 
 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

 
 
 
 

 
 
 

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างการเติบโตท่ียั่งยืน 

 
 
 
 

 
 
 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนปฏิบัติราชการฯ ศธ. ปี 2565 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนปฏิบัติราชการฯ สป. ปี 2565 

1. พัฒนาการจดัการศกึษาเพื่อความม่ันคง 
(สอดคล้อง ยทุธ์ ศธ.ที่ 3) 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย  
เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(สอดคล้อง ยทุธ์ ศธ.ที่ 5) 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
(สอดคล้อง ยทุธ์ ศธ.ที่ 1, 2, 3, 4) 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
(สอดคล้อง ยทุธ์ ศธ.ที ่3) 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (สอดคล้อง 
ยุทธ์ ศธ.ที ่4, 6) 

 
นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2562 -2565) 
(16 นโยบาย) 

 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุม้กันความมั่นคงภายใน 
10. เสรมิสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

 
 

9. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
(สอดคล้อง ยทุธ์ ศธ.ที่ 1) 

 

 

 
 

1. พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครู บคุลากรทางการศึกษาและบคุลากรผูป้ฏิบตัิงานทุกระดับ 
3. เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียนทกุช่วงวัยเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. ผลิตก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลอ้งกับความต้องการของประเทศ 
6. ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
(4 แนวทางหลัก) 

 1. เศรษฐกิจฐานราก (แนวทางย่อย 1.3) ความเจริญ
เศรษฐกิจหัวเมืองหลัก 

3. ศักยภาพและคุณภาพชีวิต (แนวทางย่อย 3.1 
ทักษะและการเรียนรู้ 

   

ระดับ 3 
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1. หน่วยงาน มีระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

                      

          

 

 

 

  

  

 

                      

                       

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (ชัน้ ม.6) 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 ระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทกุระดับการศกึษาของผลการทดสอบN-NET 
 แต่ละภาคเรียนเพิม่ขึน้ 
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศกึษานอกระบบ ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ระดับดขีึ้นไป 
 

เป้าประสงค์
รวม 

(Goal : G) 

G3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยา่งทั่วถึงและเสมอภาค 
(G3       S4) 

 
 
 

 S3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 

 

1. จ านวนครั้งท่ีประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรยีนรู้ที่จดั
การศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
2. จ านวนระบบการเทียบเคียง/เทยีบโอนคุณวุฒิทางการศึกษา 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ์ใช้ในการบริหาร
ราชการ/ให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลของจังหวดั ภาค และฐานขอ้มูลกลางดา้นการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เชือ่มโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการ 
บูรณาการเชือ่มโยงทกุระดับ รวมทัง้การมีส่วนร่วมกับทกุภาคส่วน  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปล่ียนแปลง 
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอื้อตอ่การพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือขา่ยต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤตกิรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพือ่ยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

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

 

พันธกิจ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดท่ีถูกต้อง เพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ  
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง
พระราชด าริ 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามตะเข็บชายแดน 
และพื้นท่ีเกาะแกง่ ชายฝั่งทะเล ท้ังกลุม่ชนต่างเชื้อชาต ิ
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
(ยาเสพติด, ภยัไซเบอร์, ภัยพบิัติธรรมชาติ, โรคอุบัติ
ใหม่ ฯลฯ) 
4. พัฒนาความร่วมมอืด้านการศึกษากบัต่างประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค 
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษา 
แบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียน 
 

วิสัยทัศน์  การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

10. แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 
 

G1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิารมีการบริหาร 
และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

(G1       S5) 
 

S2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

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

4..ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลและพัฒนา 
สมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 
 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

(Strategy: S) 

S4. สร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดรวม 

1. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน และสามารถน าผลการพฒันาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

S5 พัฒนาระบบบรหิารจดัการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค ์
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 

 

S1. พัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ 
การเรยีนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง

เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
ในแต่ละบริบท 

 

 
1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผูเ้รียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี และ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสรมิพัฒนาโปรแกรมประยกุต์
และสื่อการเรียนรูผ้่านระบบดิจิทลั
ออนไลน์แบบเปดิ ที่เหมาะสมต่อ
การเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

1. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ อยา่งทั่วถึง และเสมอภาค 

ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลตอ่ 

การพัฒนาทกัษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 

G2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
และมีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

(G2  S1, S2, S3)  
 

G4. ข้าราชการ ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
และสมรรถนะวิชาชพีในศตวรรษที่ 21 

  (G4         S3, S5) 
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ส่วนที่ 4 
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 

 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ            
พ.ศ. 2565  จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิตนโยบำย
และแผนด้ำนกำรศึกษำ  จ ำนวน  3,506,376  บำท  ซึ่งมีรำยละเอียดตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ดังนี้ 
1. รายละเอียด แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการ 

1. งบด าเนินการ 3,506,376   บาท 

   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,249,676 บาท 

      1.1.1 ค่าตอบแทน 1,116,000 บาท 

         1.1.1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และ 90,000 บำท 
                   จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 15,000 บำท x 6 เดือน     
                  เป็นเงิน 90,000  บำท (น.ส.กิติมำ นุชธิสำร ปริญญำตรี กำรจัดกำร)     
         1.1.1.2 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 90,000 บำท 
                   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 15,000 บำท     
                   จ ำนวน 6 เดือน เป็นเงิน 90,000  บำท (อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำ)     
         1.1.1.3 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  360,000 บำท 
                  จ ำนวน 4 คน ๆ ละ 15,000 บำท x 6 เดือน     
                  เป็นเงิน 360,000 บำท 

  1. น.ส.ศิรประภำ นำคธูน (ปริญญำตรี รัฐศำสตรบัณฑิต) 
  2. น.ส.นภำลัย ระมำเลิศ (ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต กำรพัฒนำสังคม) 
  3. นำงชุตินันท์ เก่ำพิมำย (ปริญำตรีครุศำสตรบัณฑิต) 
  4. น.ส.ดวงกมล จอมทอง (ปริญญำตรี สำขำเทคโนโลยีกำรศึกษำ)     

         1.1.1.4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย 90,000 บำท 
                   จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ ละ 15,000 บำท x 6 เดือน      
                   เป็นเงิน 90,000 บำท (น.ส.ภัทรณี กันแก้ว ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต) 
     

1.1.1.5 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ ละ 15,000 บำท x 6 เดือน เป็นเงิน 90,000 บำท 90,000 บำท  
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        1.1.1.6 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำควำมสะอำด 108,000 บำท 
                  จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ ละ 9,000 บำท x 12 เดือน     
                  เป็นเงิน 108,000 บำท   (นำงมำรยำท ศรีค ำม้วน)     
        1.1.1.7 ค่ำจ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 1 คน 144,000 บำท 
                 อัตรำ 12,000 บำท x 12 เดือน  เป็นเงิน 144,000 บำท (ว่ำง)     
        1.1.1.8 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 144,000 บำท 
                 อัตรำ 12,000 บำท x 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บำท 
                             (นำยประกิต สอำดพงษ์)    
     1.1.2 ใช้สอยและวัสดุ 1,133,676 บาท 
        1.1.2.1 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร เดือนละ 2,600 บำท x 2 เครื่อง  66,000 บำท 
                  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 66,000  บำท     
         1.1.2.2 ค่ำเช่ำรถยนต์ เดือนละ 23,553 บำท x 12 เดือน 282,636 บำท 
                  เป็นเงิน 282,636 บำท     
         1.1.2.3 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 6 เดือน  ๆ ละ 77,040 บำท 
                  เป็นเงิน 77,040 บำท     
         1.1.2.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม กศจ./อกศจ.  200,000 บำท 
                  จ ำนวน 200,000 บำท       
         1.1.2.5 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บำท x 12 เดือน) 60,000 บำท 
                  เป็นเงิน 60,000 บำท     
         1.1.2.6 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก) 28,000 บำท 
         1.1.2.7 ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน  20,000  บำท   20,000 บำท 
         1.1.2.8 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน  200,000 บำท 200,000 บำท 
         1.1.2.9 อ่ืน ๆ ตำนโยบำยเร่งด่วน  จ ำนวน  200,000 บำท 200,000 บำท 
  1.2 ค่าสาธารณูปโภค                    จ านวน 392,000 บาท 
2. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ                        จ านวน   221,200 บาท 
  2.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด  30,300 บำท 
       จ ำนวน  30,300  บำท     
  2.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร จ ำนวน 40,000 บำท 40,000 บำท 
       ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด     
  2.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ตรวจ ติดตำม และประเมินผลงำนตำมนโยบำย 60,000 บำท 
       และยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร     

  2.4 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 90,900 บำท 
*** หมำยเหตุ งบรำยจ่ำยอื่น ๆ  รวมอยู่ใน 12 โครงกำร เป็นเงิน  จ ำนวน 864,700อ  บำท 
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3. โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  864,700  บาท   

3.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด จ ำนวน   30,300   บำท 
3.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน  40,000  บำท 
3.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตรวจ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
     จ ำนวน 60,000  บำท 
3.4 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด     

โดยผ่ำนกลไก กศจ.  จ ำนวน 90,900   บำท    
3.5.โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัดสมุทรปรำกำร ประจ ำปีงบประมำณ     

พ.ศ. 2564  จ ำนวน 52,000  บำท 

3.6. โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  จ ำนวน  86,000  บำท 

3.7.โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวน  72,000  บำท 

3.8. โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำจังหวัด
สมุทรปรำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 160,000 บำท 

3.9. โครงกำร ศธ. จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 23,500  บำท 
3.10. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวน  21,000   บำท 
3.11. โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 200,000  บำท 
3.12.โครงกำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนและพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้ผู้บริหำรและครู

โรงเรียนเอกชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 29,000 บำท  
3.13. โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ      

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร      
จ ำนวน    -     บำท (รอกำรจัดสรรจำกส ำนักทดสอบฯ) 

3.14. โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนด้ำนภำษำไทยและด้ำนคณิตศำสตร์)  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564    จ ำนวน     -      บำท  (รอกำรจัดสรร) 
3.15. โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1                  

ปีกำรศึกษำ 2564   จ ำนวน     -       บำท  (รอกำรจัดสรร) 

 

 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 4 กลุ่มโครงการ 5 0 1 324,000 60,000 384,001
พัฒนาการจัดการ 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 1 30,000 ลูกเสือ

ศึกษาเพ่ือความม่ันคง กรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ         1 0 0 40,000 0 40,000 ลูกเสือ

นักเรียนและนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
    
3 โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1 0 0 274,000 0 274,000 ลูกเสือ

น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         

4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน 1 0 0 10,000 0 10,000 ลูกเสือ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2565

5. โครงการขับเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน 1 0 0 0 60,000 60,000 กลุ่มพัฒนฯ
ยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.1 ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มโครงการ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) หน่วยงาน/จ านวนโครงการ 
ท่ีขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

ประกอบด้วย 5 ส่วน 
ส่วนที่ 1 บทน า   

  1. ความเป็นมา    
 2. วัตถุประสงค์   
 3. วิธีการด าเนินงาน   
 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ    
 1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)    
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็น   
                    ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565)  
                    และโครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
                    ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 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. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565      
 11. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ       
 12. อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                  

13. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงาน                          
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
14. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยยะมติคณะรัฐมนตรี           
     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560              

  ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน   
              ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 1. วิสัยทัศน์                    
 2. พันธกิจ               

      3. ค่านิยม              
      4. เป้าประสงค์รวม              

 5. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย           
 

 ส่วนที่ 4  งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 ส่วนที่ 5  ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
                (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 



 


